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ΡΕΖΕΑΤΙΟ ΑὉ ΠΙΒΒΌΜ ΡΑΝΙΕΊΙς. 

Ἐχ ϑοΓΙΡῸ 5 (οά!οϊδιυι5, φυαογιιπὶ Ν᾽ αγίδηΐαβ ἢϊς ε(ϊηγα8, 4||4ὰ] ΠΡγα πὶ ΓὨΔη 1611: Ἰηϊορταπι μαυά οὐηποπέ. 
Αὐυδπίυτα ἰΐαααε ἀς ἐεχίι Τεοἀοϊοπαο Βαδεδξυγ ἰπ ἤηρυ]}ς Οοάϊοίδι, εἴ 414 Ἰηρογ ἴλην ἀς 4114]: 
ξογυπ, 404η} 46 ΕΧοιηρίάγιθιιβ συ δυίάαγη 41115, ἀεδεαΐ ΔΙ Δἀνογί;, τς γοσεηῆο ἀεοϊαγαδιῖ. Ρογ Ε 'σὰ- 
τὰ5 Δυΐετα ᾿ΝΌΠΊΕΓΑ]ς5, 401 δ15 1η Πᾶς ἔδγίθ ρίεπα ἀπ πέξιο (δ]υπριίαγ, ἐὲ δα 40.185 Π1ἢ1] δηηοίϊδίυς οχ 
δανεγίο, ἀεῇρπαηίυγ (οάϊςαβ, 401 οοπείηδηξ τοχέμπχ Τ βεοάοιίοῃ!5 ἱπίθρσυμῃ. -᾿ " 

Μδιοδπιβ, 1209, ἄς 40 δηΐε Ῥεηίδέθυοδαμα ἀϊχίηγυβ. Ἑάτος ὙΠΒεοδοιίοηὶς ε Οοάϊος 
ΟΒΙρίαπο {δ᾽ αηχίξ σαριπδιι5 ἤπρυ}ς Οοάϊοῖς. Ὑαισαπὶ 1,εϑίοηας ψαγίαβ. Ἐπ δεδιίγαρασ 
εαυϊάετη Οοάϊσεπλ {απ}, 4αεπὶ οἰζανογαῖ, 6 πλοὶβ 118 σοι ρ] γι θ5 ἴῃ ΒΙΒ]οίμεςα Μ᾽ αιὶ- 
οδηᾶ ουπὶ ἰσχία [24η16]15 ΓΤ βεοάοζίοπεθο οοἹ]δεῖ5, αηθπὶ ἔα1ΠῈ ; ποη δηΐγη νἹ Δογαγῃ, πααι6 
᾿Ἀυης νἱάθο, “φυογηοάο ροῖπε εχ 0115 Ἑἀϊτογίβ ΟΒϊρίδηὶ νϑγδὶς ΡΓῸ Τοτγίο εἴῆοϊ, (οάϊοεπη 
ΟεἸεδεγγίπηαπι Ν᾿ διϊσαηιπη, 1200, Θατα ἰρίαπλ δῆς, χαεπὰ 116 σοπευΐεγαῖ. Ατααΐ, ρῥγο- 
δια α5 ἴδπλ ἴῃ ἱπιργίμλεηάο τεχίὰ ΤΘοάἀοιίοηϊβ δά σαρ. ἰχ, 27, ἱποίϊ ἴῃ νϑῦθα 4υῶ- 
ἄδην ἴᾶτη ΕαΠτογῖ9 ΟΠ Ιρίδηὶ, αυδην ϑομο] αἴας δά ἙαΙτοποπὶ Ὑ διϊσάπαπη, αι ἢϊς Δρρο- 
Ὠδῖη. Ἐπ ἀϊέϊ! Ἑαιζογῖβ ἤδθο (μηΐ ; ““ ἴῃ τεχίι Μϑ. Ψψαϊ. ἢος σοπηηα καταπαύσει ὅζο. 
υἵχψας δα ἀρθήσεται ἀεείξ ; {ε4 δά πηαγρίπεπὶ ε] υ]46πὶ Ἰερίταγ, Ἔχαγαῖαπὶ λάβηι ργογίις 
τηᾶπὰ δίαια εἰν ἴῃ τοχίὰ. Ἐὲπὰ ϑοβοϊαδῖα Ναιίσδη! Ποο 10ηΐ; “ ἀρϑήσετας μου ϑυσία) 
ἴῃ αυδυίάλτη ᾿ἰδγῖβ ἤδο δηϊζεοεάαηϊ, καταπαύσει ϑυσιαφήριω καὶ ϑυσίας, καὶ ἕως ττερυγίου ἀπὸ 
ἀφανισμοῦ καὶ ἕως συντελείας τ σπουδῆς: τάξει ἀπὸ ἀφανισμῷ, ἡ Δαἀξογιρῖα πε τηᾶγρίηὶ (οαι- 
ο15 γαῖϊιοδη!." Ηἰβ ἐγροὸ σοηυήέξε ρεγρεηῆβ, ἢος δἰϊδίῃ δοοθάεηϊε αιοά οεἴεγι (οάϊοςς 
Τ16Ι γαίίοδηι μαθεδηΐ μος Πρρ]επγεπέμηι ἴῃ τοχία 1ρίο, ογβά!δ1]6 χυϊάθη, ἢ ἤθη φαγί, 
νἹάογὶ οὐωριῖ, Ορίαπαπὶ Τεοδοιοηΐβ ἘΔίτογεπν σοπίυ δ Οοάϊοετα Ὑ Διο Π.ΠῚ, 1209, 
ΠοπρΡῈ πλοῦ 11, εχ σὰο Εσπο ΤΠεοάοιιοηΐς Ναϊςαηα δὶ ἐχργεῆβ. Ὁ υοοῖγοα, 4αμπῃ 
ἄς (οάϊοε πἶο, 6 ϑογίῃϊιβ Ν᾿ δι δῃ 15 άπ οἰ ἵπα ἀεροτγίαϊο, πι 1] ρογ Ἰθηριπι αης [ητογ]βέξαπα 
τεπλρογίβ ψῈ] ἔαπάο δυάίνογίπ), δίας δάδο ἀς ε}ιι5 σο]]δέοης, αυλπι ρα τλυ]τοβ ϑδογα ϑογρ- 
ταγῶβ ΠΙΡγοβ ροξαδγαπι ργογηονεγα, ρὲσ γοϊ]αοβ δὰ ἤποτη Ρεγάυσοηάα [Δπ| ρεης ἀείρεγεῃι, 
Ὠδααυδα]υδπηι Πλ1Π45 ἔαοί4ηι ἢαίοε Ψαγίδληϊος Εάτϊογίὶς ΟΠΒιρίδηϊ, ἢὲ ἔογσίε ἤπι Ν᾽ ιίσδηι (οάϊοϊϑ 
1209, ἀἴαις ἱπάς βάεγη νϑγᾶπὶ ργϑίξεπε ἀε ἀϊοτγίπιίης χαρά ἱπιεγοεάϊς τὩδίπάς ἰηῖεσ 
Τδηιθίθηλ ΤἼὭῆεοάοιί,͵οηφουηι Εαϊτοηΐς οἵ (ὐοάϊοῖ5 ἀγομείγρι. Ισιταγ ε Ψαγιδητθὰ5 115 οπλ- 
ηϊΔ, χαδουπηααα ἣὰς ἰρεέζεηΐ, ἜΧΟΟΓρΑΠῚ ; δἵ ἰεξζιιοηεβ (ὐοή!ϊοϊβ, 4 τεχῖα βἄϊο ἀμογεραηΐεβ, 
αἴας Δ οἀρ. ἴχ, 11», πυΐς ἰοοο τηᾶπάλρο. ΟΑΡ.:, 4. οἰκω του βασ. τα διδαξζαι. ς. καὶ 
ϑοιψαι πχοηάοίθ. 11. Χαὶ Αζαρ. 17. τεσσαρες, ἐδωκ. ΟΟΑΡ.ΙΙ, ξ. εν ὃν μῆ. 7.. εἰπαν αὐυω. 
11. αλλ ἡ 9εοι. 12. πολλὴ {αρταίοτίρί. ροῖξ ὀργὴ ὈτΊτηΔ τῆι. 16. «παγίελη τω. 177. εγνωρ. 
το ρήμω. 4. ἐζηρ. αὐτον. 10. ἢ εξιν. 40. τετώρτη ἐς α!. 47. ἐδυνηϑης ἀποκ. 40. Μισαχ, Αὔδεν. 
ΟΥΑΡ. 111, 2. εἰκόνος ἧς ἔφξῆσε ΝΝαξουχοδονοσορ ο βασιλευς. ς. σαμθυκῆς και ψαλτ. 0. βασιλει 
Ναδεχοδονοσορ. δ Ὁ ἐμξληϑησεται. 25. ομοιωμῶ νἱω. 27. δα πεπι σοπληΊδί!β γεΐεσγί ΓΔΓΡΟ ᾿ 
ῬΓΙηλα γᾶηὰ καὶ προσεκυνῆσεν ὁ βασίλευς ἐνωπίον αὐτῶν τω Κυριω. 2409. τῶν ονων εν. ΟἽΑΡ. ΙΓ, 2. 
συνετωράζαν με. ξ. ἐν αὐτω. 6. ενυπν. ξὶ εἰδὸν. 20. ὦ εαν δοζη. ΟΑΡ.Ψν, 2. καὶ παλλακ. αὐτὰ 

᾿ Χαὶ παρῶκ. 3. οἱ παρακ. “4. δὰ βπεπὶ σοΠΊΠιαί5 τγεΐεγε ΓΔΓΡῸ ῥγιπηᾶ ΓὩΔΠ11, τὸν Θεὸν τοῦ 
οἰωνὸς δχ εὐλογήσων, τὸν ἐχοντῶ τῆν ἐξουσίαν τοῦ πνευμῶτος αὑτῶν. 10. τοτδ αὐτὸ. 12. αὐτῶ ονομῶ. 

Ιξς. συγκρισὶν αὐτῆς. 16. συγκρινεν. 21. ὁ υψις. 23. καὶ ποῆλακ. σου κωὶ παρῶκ. 25. ἢ 

22, δας. ΧΙ. 

γραῷφηη. ΟΥΑΡ.νΙ, 22. εὐρεϑὴ μοι. 27. εν ουράνω. ΟΑΡ. ΥνΙΙ, 2. προσεραλλον. 6. ἕτερον 

ϑηρίον. 9. ὠσεῖ χιων λευκὸν. 14. δυλενόσιν αὐτω. ἡ εξασια αἰωνιος. 10. οἱ ογυχες. (ΑΡ. 

ΝΥΙΙΙ) 4. Και εἰδὸν. εοσώτω. 4. σησογται. 14. διογιλ. Χώῶι τριώκοσιώί. 21. καὶ ὁ τραῪ. 25.090 

ᾧγος. Ἀαϊϊχφυδ ψαγίαπίςϑβ δά Ἰοοοβ ἴμοβ {10 τεχίι μαβεητζυγ, 
,᾿ ΑΙοχαπάτσγίηιιβ, 6 40 ἀηΐς Ῥεηιαιθυομυπι ἀΙχιηγμ5. 

, Μαγοβμαλδηιβ, ἀϊπ ἀε ΠΔεγαι ]ηγιι, οι] 1. Γιεοπας Ιπεεγργεΐατα ΑἸοσαα, φαιραδ, 

ἔγεσυεηΐαίαγ πλαΓΡῸ 1 ΠΡ γῖ5 γϑ]]αογαηγ Ῥγορῃείάγυμῃ, αἀ Ὠδηϊεΐεγα, δουγήσπι ΤΏΘο- 

ἀοτιοησδηι (οἸ]ΠἸςοῖ οδἀϊζατ, ἔογα η0}} ποίαπίυγ. Ροΐξ γοςδς καρδιω αὐτὸ ἸΏ Πρ. ν, 21, ἀδΠιηΐ 

ἴῃ (οάϊος ἄπο [0]18 ; εἴ ρτορτεάϊειγ ἀοἰηάςε ταχείας ἴῃ νεγθὶβ καὶ η 3ριζ ἴῃ Παρ. νἱΐ, 9. 

23, ϑῶς. ΓΧ, ποὴ ἀδῆρπαίυγ ἃ πλς ρεγ πυπλογιηλ ἴῃ ομαγαξζεγε γηα]ογθ, αυϊα ποη ἃ τιοηϊτα (Ο]]αἴογιβ. 110 
τείοινεγαπι, (οάΐσεπν ἤσης ἴπ πιαὐυ συ ]}5 116 Γῖς (ογίρταμλ ἔς... δια νεσοὸ 114 {6 ἤαθετγς 

ΤΆΪΙῚ 7άτὰ δ 4110 τεῖϊε ρεπε ρεγίαδίῃ εἴ. Ηος εγρὸ δηπηδάνεγίες Εγυάταβ 1,6 ἕζογ. 



ΡΕΖΈΑΤΙΟ ΑὉ ΠΙΒΑΌΜ ῬὈΑΝΙΕΙ15. 

“6, ϑαο. ΧΙ]. 

21, 96: 0. Χ, 1βορὶξ ἴῃ νοοϊδαβ κῴὶ ο υπνος ἴῃ ΟΔΡΙΪΕ 11,1. 

24, ϑες. ΧΙ]. 
,ς, ϑ6ο. ΧΙ]. 
γό, ϑεο. ΧΙΠ. 

27, ϑ86ς. ΧΙ, ΕΣ 1,εϑοπαγίυτη, ἄς 4ὰο δηΐς Ρεηέαϊευομυτα ἀϊχιπαϑ. Οοπίηρε ἰοχίυατλ Π Δη1611ι5ς ΤἬρο- 

ἀοιϊοπεδυτα ἃ (Δ. 11, 31, 84 Πρ. 11, 4.5-τ-ῶ Πάρ. 111, 1, 84 Π8Ρ. 11, 2.3---α ΟΔρ. ἰχ, 1 ς, Δ φαρ, 

ἴχ, 29. Ηδξφ αυάεπι ραγεςυα ἔμηΐ 4 πββηῦ Β48}}3, φυΐ ἱπίερτγαμι ᾿δέξοματίαγη ἀοίογρῆς, 

ϑε4 τρῇ 1,οξ!οηλγιο ργωῃῃῖα ἕμης {δριεβάεοιτι [0116 τιθταθγδηδοεδ, ἰςγιρία ρεῦ τηληυτη 

(εουμπάδῃι, δὲ ἑβγίίαπη, εἴ αυδγίαιῃ : εἴ ἴῃ 115 πιδηιι8 ηυάγία, Βοη ὅἴὰ ξογίε μοῦ ὥγυηὶ 

Β4Π11, ἀείςεβθῆι τοχίυτη ΤΒοοἀοειοφῃδυπιὶ ἃ Ο8Ρ. Χ, 1, Δ4 ΤὯρ. Χ, 21. 

42, 8ες. ΧΙ. " ᾿ 

4ς, ϑας. ΧΙ, εἰς Τιεξδιοπαγιαπα, ἄς χυο δηΐς Ῥεπίδιευσμυπι ἀϊχίηγαθΒ. Οοπεμπεϊ τοχίατι ᾿Τ μεοἀοιοηδιπι 

Τλδηΐεἶιβ ἃ σΆρΡ. 11» 231ν 84 σΔρ. 11, 45. 

48, ϑες. ΧΗ. 
49, 8ες. ΧΙ. 
ξι, 86ο. ΧΙ. 
όι, ϑας. ΧΙ], εἶ ξιεδιοπαγιαπι, ἐδ 409 8ηξ8 Ῥοηξαξουςυχα ἀϊχίηγιβ. Οοπεπεῖ τοχέσῃχ ΤΠ εοάἀοιϊοπαῦηι 

65, ϑ5ε. ΧΙ]. 

Πλαπίεἶβ ἃ ςᾶΡ. 11, 21, 88 σΔρ. 11, 45. 

87, ϑες, ἔογίς Χ, ἀεῇς!ε ἃ νοες νησειωὶς ΟΔΡ. 1Χ, 2, δἃ τὴν πολιν σου ΠᾺΡ. ΙΧ, 10. 

88, ϑ:ο. ΣΙ, οοπίπει τἜχίαπι Τ᾽ βεθἀοεϊοπρυπα εἰ ϑθριυδρι παν γα οτα; ἀῖαυς ἀἄεο δὰ {Π[γυπλαὰς οἸϊαταγ. 

80, ϑαο. ΧΙ. 
90, ϑδςο. ΧΙ. 
91, δ8δο. ΧΠῚ. 

Ιος, 88:0. 

τού, ϑος. 

110, 8. 
122, 886. 

147, θᾶ. 
148, δῶς. 
140, 20. 
428, θῶ. 6. 

229; θ80. 

210, θές. 

221, 820, 
222, 58:0. 
213, θ8:Ο. 

ΧΙΠ, νοὶ ΧΙΝ, οἷ Οοάιοῖς ἐταρπηδηΐαπ), ἰπ 400 σοπαπεῖαγ τοχίυβ ᾿ΤΠΦΟΔΟΙΙΟΠδΕΙΙΒ Δ} 16]15 

ἃ σᾶρ. 1,1» Δἀ οἱ ἀρ... «. ἴῃ. σᾶρ. 111, 2. 

ΧΙΝ, ἐξ υοὸ δηῖε Ῥεπιδῖευομυηι ἀἰχιηυδ. 

Χ, νοὶ ΧΙ], ἄς αυο δπίς Ῥεηϊαιευσθυπι ΑἰἸΧΙΠγυϑ. 

ΧΙ, νεῖ ΧΙ, εἴ 1,εαἰοπαγίαπι, ἀς. απὸ πίε Ρεπίαϊειοδυπι ἀϊχίπιαβΒ. Οοπεηες ἐοχίαπλ ΤὨεΟ- 

ἀοτίοπαυπι Πλαηὶς}15 4 νοοϊδι8 τη εἰκονη (Βς) ἴῃ οΔρ. 11}, 5» 84 (Δρ. 11}, 24. 

ΧΙΠ, ρος ϑυγατερας τῶν γυναικῶν, ἴῃ ΟΡ. χὶ, 1, ἀθῇοιξ, 

ΧΗ. 
[οτίες ΧΠῚ, σοπεῖηδε τεχεὰς Τπεοάδοϊοηξι δά Ταπιθίεηι σαρῖῖᾳ ἰἢ, ἵν, Υ', Οἱ. 

ΧΙΝ. 
ΧΙΨ, εοπεϊπεξς ἜΠπεοδοτεῖ Οοπιπιθηίϊδσίατ ἴῃ ταχίυσι ΠΔΠ16]18 ΤἨεοάδοςοηδι. Ροῖτο, ς 

ἀυοδας (οάϊοϊδυ, α Τβεοάοτγει Εάϊίοτε δ] εηῇ οο]]1ατ|5,  γιαπίοβ αυλίαπι ἐχοεγρῆπιμϑ. 

ΧΙΙ. 
ΧΙ. ι 
ΧΗ. 
ΧΗΙ. 

ΕὈΙΤΙΟΝΈΒ, Οοταριυτεπίδ, Α]άϊπαπι, εἰ Αἰεχαπάγιπαπι, Ὠΐο δἀμιδυίτμηυβ. (οηζοϊπιῃ8 αυοαμς Ἑάϊπο- 

ῃρῖῃ ΟΠ ρίδηδπι τεχτὰς δερτυαριπίανιγα! 5 αἴσας Τ᾿ βεοἀοϊιοῃξί. Εὰ νεῦο, ουγὰ Ρ.ΘΙΜΟΝΙ5 

ΡῈ ΜΑΟΙΒΤΕΙβ8, ἅΠη0 1712 Βοπια ργοάϊε, ςχργςῆδ, φυθαά τοχῖυτα, 1 νἱάεταγ, δερίυλ- 
εἰπίαντα!επι, ἐσ Ὡρορτάρῇῃο (οάϊοϊς 88 πιεῖ, ἴῃ υἷα 6]. ΕΚΑΝΟΙΒοῚ ΒΡΑΝΟΗΙΝΙ 

Θχαγαῖο. 

ΡΑΤΆΕΒ εἰ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕΘ ΟἈΖΕΟΙ, ηυἱ ἰπ 1|5γῖ5 δ ἷβ, βάδην ἴπ ἢος σοπίεγυπίαγ. Ῥόγτο, Πιάγταὶ, 
συ] 08 Πδγὶ ἐγεθ ᾿ς Ττιπεαῖς, εὐτι Βοποηΐδ ἀπποὸ 1760, παρετγγίπιε δὰ πλᾶηὰ8 τᾶ5 ΡέΓ- 

νοβογαηῖ, γαγδηΐεϑ δά Γλαπίθ 115 ΧῚῚ σᾶραξ {π|5 ἰοοΐ5 πιαπάαπταγ; γε αυδ Βῖς ᾿ηΓΕγροηεη[αγ. 

ΓΑ». 11, 22, »ἡὶ φῶς μετὶ αὐτῷ ἤν---ἰν, 26, ἐν τῷ ναῷ ε Μαςεάοηϊο---Υ͂, 12, γε] ἰογίθ ΥἹ, 3» 
περισσὸν ἤν ἐν--- 1Ὲ, Ε1, καὶ προσήχϑη αὐτῷ----514, φυλαὶ γλώσσαι δουλεύσεσιν αὑτῷ. 

ΨΕΚΘΙΟΝΕΒ, αα5 41101, εα58 ἢῃϊς, οἵ ἔδεε ὄηρυαϑ τὰ ΠΠΔςπν ἴδῃ ἐςειρίῖβ. αυϑηλ τ ΡΣ 6 Η}8 ἐχϑιηρίατιθι8, 

σοῃξα]ηγαβ. Ασοδάϊς παης τοχιῶβ ϑερτυαριπηίανίγαξς  ἐγῆο ϑγγίδοα, 4 Ρδμΐὶο Ερηζορο Τεῖς 
Μαιζαΐεῖ, υγρῖβ Μείοροϊαπεῖδε ἰῃῖος Ἐρἱςορογυαι Ταοοδαγαηλ (ἐ4ες5 δῦ Αἴεπιαπο Ἔπυπλέ-᾿ 
ταῖα;, ἱπ ἔβου]ο {δρέμπιο οοπξεϑα. Ἐαὰ νεγα ες (οάϊος Βιδοίδεοι Δειδεοῆβηε ργοάμ Με- 

ἀἸοΪΔπὶ ἀπηο 1788, ουτὰ ΟἹ. ΟΑΙΈΤ ΑΝ Βυσατι, α Ποθογίθυβ ΟΟἸ]]Θρὶ! Απαθγοβδηὶ. 

5Ο ΝΑ, αυᾷ 4181, εδάδγη ᾿ΐς δἀμιβυίγσηυβ. Αςοδάϊε ὑβθπν ΔΒ υ, ποπιρὲ δὰ Ἰοουπι, ἴῃ 400 ΥἹϑ Δ 
αἰζεσίο: δας οὔς]} αγηγιηδίυγ, μά ϊοαμάυι. 



ΚΕΦ. 
]. 

ΠΕΤΞΕΎΡΌΝ 

ΔΑΝΊΙΗΛΔ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ, 

,ν» χἠ ρὰ ’ “ 

Ι. Ν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας ᾿Ιωαχεὶμ βασιλέως ᾿Ιόδα, ἦλθε Ναξδεχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βα- 
4. δυλῶνος εἰς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐπολιόρχει αὐτήν. Καὶ ἔδωχε Κύριος ἐν χειρὶ αὐτᾶ τὸν ᾿Ιωαχεὶμ 

,᾿΄, » 4δ “»Ἣ».Ν {7 ἰοὴ " ,΄ ρὸ “ .Ψ, ϑ,ιν 9 Νν . Ἂ» βασιλέα ᾿Ιόδα, χαὶ ἀπὸ μερᾶς τῶν σχεύων οἰχ τ Θεδ, χαὶ ἤνεγχεν αὐτὰ εἰς γὴν Σεγγαᾶρ οἰχου 
ρο 3 βὸ 4. φ0Ὸ "ς, ", 7 959 »ἢ 9 ἃ, “» ΄ ρο φ6 3 ». ", “,ν ςε τϑ ὅεδ αὔτϑ, χαὶ τὰ σχεύη εἰσήγεγχεν εἰς τὸν οἶχον ϑησαύρε τῇ ϑεξ αὐτῇ, Καὶ εἶπεν ὃ βασι- 

Ν ρ 3 ᾽ν “Φ΄, » 5» “ ρὸ φ᾿ ω ρο ᾿ λεὺς τῷ ᾿Ασφανὲξ τῷ ἀρχιευνόχῳ αὐτὰ εἰσαγαγεῖν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας ἸΙσραὴλ, 
χαὶ ἀπὸ τῇ σπέρματος τῆς βασιλείας, χαὶ ἀπὸ τῶν φορϑομμὶν, Νεανίσχες, οἷς οὐχ ἔςιν ἐν αὐ. 

ρὸ ρ . ρ» ἃ ᾿ φ. τοῖς μώμος, χαὶ χαλὰς τῇ ὄψει, χαὶ συνιέντας ἐν πιάση σοφίᾳ, χαὶ γινώσκοντας γνῶσιν, χαὶ 

3- 

4. 

ἔπ - 

Ι. Ἰοίυπι ολριϊ αὶ 33» 40, 4) 149. ἔτ. τρίτῳ] τω τρ. ετ. 
46. πππο εμπάο Αἴτα. Οοάά. αυΐηφιις, τῆς βασ.], τῆς 87, 
228. ἱπνερπο Ο(ορί. τεῆς Τα ]οηίκίο. Ἰωακεὶμ] Ιωακιμι Τπεο- 
ἄἀοτεῖ. ἴῃ (σά. τῆθο 229. δῖαν. Οθογρ. Ατσην. 1. αἰϊΐφυς. Ασπι. Ἐα. 
εἰ ἢς ἴῃ ςοπι. 1εφυεπῖε. Ναδουχοδ.] Ναξβουχοδονοσωρ 34, 35, 
230. Οομρί. οομαπααν ταῦ. εἰ ἤς ἴπ ἢΐ8 οπληΐδιι8 4110] ; ᾳυοά 
Τυβηοϊας {πιεῖ πιοηυῆε: εἰ ἧς Ὑπεοάοτεῖ. ἢἰς ἴθ Οοά. 229 τηδο, 
{εὰ υἱ Ναῖ. ἰπ Εά. 11, τοό3. ὁ βασ.}7 α ὃ 22,23. 26, 36, 42, 48, 49, 
ό2, 90, τού, 1305) 1479 148, 230, 231) 233. Οὐρὶ. ΑΙεχ. ΟΠΐρ. 

Αγηλ. 1. αἰϊΐψυς. Αστι. Εά. εοῦσ. α ὁ Ὑεοάοτεῖϊ. ((δἀ ποι ἰη Οοά, 
220 πι60) ἰπ Εά. ]. ος. {ξἀ μαδεῖ 4110]. Βαδυλῶνος) Απῖε ἤδης νο- 

ςἐπὶ εγαίρ ιηΐ [ἸΠτοτα πονεῖ 34. Βαῤργίοπίογενα Αττη. 1. ]114016. Αἰπη. 
Ἐα. 

11. ἔϑωκε] “ε. ἐσ ΓΚορῖ. τεῖε Ὑγοϊαϊο, ἐξά ἀσάΐε ταητυπι 
τεῖϊα 74 ]οηκίο, ου)υ5 σοἸαϊομοπὶ εχίςειρης Ὑ οἱάϊυ5 ρὲ ἄπο ῥγίῃμηα 
φαρία δυ}15 Πἰρτῖ, ες τυγίυς ἰρίε δὰ (οάϊοες τεβηχίϊ. Κύριος] 

Ἔ οΘεος 34. «ὐιϊουϊυπι ργαιηϊτῖς Θεοτρ, χειρὶ] τὴ χ. 35» 42. 
ἔς Ὑπεοάογεῖ. (δὰ ποη ἱπ (σά. 229. πιεο) ἰῃ Ἐὰ. ἰϊ, 6)4,) (δὰ ἴῃ 
Οοὐά. ἀποῦυ8, εἴ ἴῃ τεχῖὰ εὐϊο ἰ, τοῦ, τῇ ποὴ διδθεῖ. πσισπίδως 

Οομῖ. [40]. παμνς Αγ. 1. αἰϊΐχας σι. Εἰ. τὸν Ἰωακεὶμ] εἶ 

ῥγαποϊπῖς Οορῖ. ἐδουηάυπι [40]. δὰ που {εουπάυπι Ὁ οἱά. βα- 
σιλ. Ἰἰ4δα} γερὶς ἐδίως (ἢς) Οορι. [40]. ὠπὸ μέρ. τῶν σκ.] ναα 

Οὐορι. [46]. οἴκου 12] οἱκον (Πς) 23, 148. οἰκου, (εἐἀ ἢἤιρεῦ νυ 
εἴ ν ᾿ωρταίςηρί. Χ]]. εἰς οἰκον 22, 26, ςτ, 90. δϊδν. Μοίᾳ. Οεοσρ. 
Απτη. 1. αἰϊΐαυς. Αστη. Ἐά. τοὺ οἰκου 3ς. κ δῖαν, Οἴτορ. τὸ 
Θεξ 151] Κυρίου Οοπιρὶ. ΑἸά. ἧς Ὑβεοάογοῖ. (ποη 'π (οά. 229 πηθο) 
ἴῃ Εά. 11, τού... 1εἀ 4110] 1 τεχῖι δάϊτο μαδεῖ υἱ δι. τῷ Θεξ τ" - 

τοῦ ϑεὼὰ 2.1 α δἰτογιῖγα οἵ 458 [ιἶ5 Ἰπτεηοεηΐ 48. ἤνεγκεν] ανηὴν- 
αὐτὸ} ἐα Μξευπε 1γχκ. 2232. απήνεγκ. 42,230. ηγώγεν 232. 

Οορι. τεῆε ΥΝ οἱάϊο ; {εἀ ναι α ἐἰογεπς Ζ)ονεϊπὶ, τείϊε Δ Ὀ]ομἤκίο. γῆν] 

Σεν- α ϑ8ῖαν. Οἴἶγορ. απὶουϊυπιὶ ργργηταπτς Ασπὶ. (οαά, ραιςὶ. 

να] Σαννααρ 232. Σενναρ 4. Σενχαρ 130. (οιῃρί. ΟΠ. 
Ατπι. 1. εἴ Αση (οάά. 4111: υπάδοϊη. Αγ. Εά. δεέπεαγ Αππῃ. (οὐά. 

ἴτ65. δεπίαν γπι. Οοά. υηυ5. δϑάαπσαγ Θεοσσ. “παξ Αγαῦ. οἴκα 2] 

οἶκον 34) ὅ2. Αἰά. ΑἸεχ. εἰς οἰκὸν 42) 49. 222. ἢς ἸΠεοάοτεῖ. (Πδιὰ 
ἴπ Οοά. 529. πιθὸ) ἴῃ Ἐά. ἴἷ, τοός. εἰς τὸν οἶκον ΟἸἶρ. ἐπ ἀἶοννο 
Ἀπ. Οοαά. ἀξοεπη. τῷ ϑέου 2} α τῷ 130. ΤἈροάοτεῖ. (Πδιυά ἴῃ 
Οοά. 229 πιοο) ἴῃ Εαἀ.]. ς. 9ὲΣ αὐτοῦ τ΄ -οϑὲξ αὐτοῦ 25} κα αἰζεῖ- 
αΐγα εἴ αιαε 115 ἰητογασεπῖ τού. Ατην. (οὐ. ραυοΐ. Ατπι. Ἐά. αὖ- 
τοῦ 2}, 148. τὸν οἵκον)] α τὸν Τ]ιοάογεῖ. (ποι ἰῃ Οοά, 229 
1η60) ἰη Εά. 1. ς. ϑησαύρου) τοῦ ϑησ. 22, 42, 48, ς1, 147») 231. 
ΟΡ. εἰ ἄς Ὑμεοάοτεῖ. ἴῃ (οά, 229 πιεο, δὰ ποι ἴῃ Εά, 1. ς, 

λῖ]], 23. Τμοοάοτγεῖ. ἴῃ Ἐπ, 1. 56. μαρεῖ υἱ Ναῖ, ἰπ οἰδταῶ,, πὐΐποσο 
ΑΙεχ. τοῦ δε: αἷς] χυριου 8), 91) 228. τοῦ κυριου 42. α τῷ 
26, 232. πη. (οάά. ἀξοδηι. 

ΠΙ. Καὶ 15] τοτε 34. κα Οορι. 748]. εἶπεν} ἀϊεὶξ Αττη. 1. 
Αἰϊφας. Ασπλ. Ἐή. βασιλεὺς]  Ναδουχοδονοσωρ 3... τῷ 
᾿Ασφ.] α τῷ 23, 26, 34, 36, 48, ς1, ὅ2, 130, 147, 431. ΟΠἰρ; 
ΟἸγγί. νἱ, ἴῃ σοχηπλεπίασίο ρμεγρεῖιο π᾿ τεχίυπὶ Ὀδηϊεϊ8. ΤἩἨεοάοτεῖ. 

(που 'ἰπ (οά. 229 π|θο) ἰπ Ἐάὰ. 1ΐ, 674, τοόβ. «ὦ 424. ϑ8ἴαν. Οἴἶτορ. 
᾿Ασφανὲζ] Ασφανες 36. ΟἸ γί. νἱ, 1. ς. Ασφνεξ τού. ᾿Ασφαναζ 230. 
᾿Ασφαναξ ο΄. Ασφαναχ Ὑδεοάοτγεϊ, ἰπ Ορά. 220 τηθο, [δὰ ποῃ ἴῃ 
Ἑά.1]. ες, Ασφαφανεζ 233. Ασπασινὴ 48, ς΄, 231. Ασχανη. 
εχ (οῖτ. 22. ᾿Αφανὲζ ΑΙά, ῥάαη ϑ8ϊαν. Οἴτορ. ““απαοὰ Οεοτρ. 
εχρήπεῖς ᾿Αγανὲς Αἴτῃ, 1. εχρείγημης ᾿Ασπανὲζ Ατπι. Οοἀά, τευ, 
Απτη. Ἑάὰ. αὐτοῦ} , 62, 1475, 230. εἰσαγογεῖν} του εἰσα- 
γαγ. 230. εἰσαγαγε 130. ““ τρος αντὸν 34. τῶν υἱῶν τῆς 
αἰχμ.} τῆς αἰχί.. τῶν νιὼν 26. α τῆς ΟΟΙΏΡΙ. κα τῆς αἶχμ. 8ιίαν. 

Οἴἶτορ. Ἰσρ.] α 1οό. τῶν νιων Ϊσρ. 25, 48, ςτ, 431. (μΐρ. 
Ομιγί. νἱ,].ς. ἃς Τμεοάοτεῖ. (ας εἴα Οοἀ. 229 πιεο) ἱπ Ἐᾳ. ἰ], 1]. ες. 

Ιελημ (ἢ) 26, .30. [Ιερουσαλημ 49, 90, 91), 228. ΑΙά, ἰϊᾶ ἔυρτα- 

{οὐρῖ. ἴθ ὑμὸ Οὐοάϊςε, ποη τηθο, Τβεοάοτεῖί. καὶ 2] α 3ς. 
τοὺ σπέρμ.) α τοῦ Ατπ). (οάά, ραιςί. τῆς βασιλ.] τῆς αἰχμα- 
λωσιας 62. γερίο δῖαν. Μοίᾳ. καὶ 11.} .,.ὄ 3ς. φορϑομμὶν] 

τοορϑόμμιν 25) 48, 51,231. Οεογρ. τοορομμειν 89, 130, 148, 232. 

ποορϑεμμεὶν ΑΙεχ. Φορϑ' -. μειν {τι ἀυδῦ. εταῖ, 34. φορϑομην 430. 
φορϑομειν τοό. φορθομμειν ΧΙ], 40. ΟἸΐξφ. φορτομμειν 233. 
φαρϑμμεὶν Οοπιρ!. φορϑονμὶν ΟἸεγΐ, νὶ, 1. ς. τοορϑνιων ἃς. 
ποορϑμεὶν ὙΠπΠιεοάογοῖ. ἰπ (οά. 229 πΊθο, [τὰ ποῃ ἴῃ ἴοχῖι δάϊο, 
ΤΏΔΓΡΟ ῬυπΊΔ πίη τραρϑὼν τσαρϑένων ἐπιλεχτὼν 232. Ψετῇο εχ ἢϊς 
τρυϑ Τεουπάα ἃ ὙΠεοάογεῖο σοτηπιεπιογαίηγ: εἰ τοτα εἰ τῶν 6 οἵ, τ΄. 

ποῖα Τ᾽ βοοάοτεῖι, δ πηπιδ δ]. ἐχρεπης τοαρϑωμὶν Οορι. 740]. εχ- 
Ῥητηυηΐ παρϑὼν Αττὰ. 1. αἰϊαιβ, Απη. Εά. μι θονίδες Αὐτὰρ. ναὶ 
“ϊ: δίδλν. Οἴτορ. Ὠγίπεϊρίδως δῖδν. Μοίᾳ. 

ΙΝ. ΜΝεανίσκ.} -Ἐ ὠραϊδς 34. 7μυέπμη οἷδαν. α ΟἸγγῖ, νἱ, ἴῃ 

οοτητηεηΐ. πη λδη. Ρεγζρεῖιο. οἷς] ἐν οἷς 25, 36, 42, 48, ς1) 231. 

ΟΠ. Ομυγί, νἱ, 1. ς. Ὑγμεοάοτγες. (υς ἰῃ Οοά. 220 τηεο) ἱῃ Ἑά. ἢ, 

τούβ. Μεῥεγ φμος δῖαν. οἷς οὐκ ἔς. ἐν αὐτ. μῶμ.} ἐπινιαομδαίον 
Αττη. 1. αἰϊΐψις. Ασγηὶ. ἙἘά. ἐν αὐτ.} α 49, 9ο. 81ν. α ἐν 232. 
ἐν αὖτ. μὼμ.} μωμ. ἐν αντ. 22, 36, 48, 431. μῶμος] πας μωμ. 

23), 23) 230, 232,9) 233. ΟΟΠΊΡΙ. ΠΊΑΓΡῸ ἐπιλεχτοὺς Ῥυίμηδ πηᾶηι 36. 

καὶ 19]. Ὑεοάοτεῖ. (αἱ ἴῃ Οοά. 229 τηβθο) 'π Εάα. ἰ, ς. α Απ, 1. 

αἰΐφις, Αγ. Εά. καὶ συν. ἐν πάσῃ σοφ.] κα΄132.. καὶ γινωσκ. 
- τοῦ βασιλ.} μας εἰ 4ια 1ϊ5 ῥητεηασεης ῥγρτογιἠτῖς ἴῃ σοπηπηεηζ, 
Β΄ : 



ΔΑΝΙΗΔΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

διανοδμένες φρόνησιν, 
- ,Ἠ ν 9 “, 9 9 δῷ ς.ς » 9 φ᾿ ς) 4 » ῥο ΤΩ ᾿ 

χαὶ οἷς εςὶν ἰσχὺς εν αὐτοῖς ἐςᾶναι ἐν τῷ οἰχῳ ἐνώπιον τᾶ βασιλέως, χαὶ 
ρα Ζ’ ᾿ ἂς βιῶ ρῷ 

διδάξαι αὐτὲς γράμματα χαὶ γλωσσαν Χαλδαίων. Καὶ διέταξεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τὸ τῆς ἡμέ- 

ϑ.εὲ Ξι᾽Ν ἱρὰ ΄ μι ΄ ηηνπς »“,, "ν᾿ φῶ 7 9 κν - ζ΄ 

ρας χαϑ' ἡμέραν ἀπὸ τῆς τραπέζης τῇ βασιλέως, χαὶ ἀπὸ τὸ οἴνου τᾷ ππότου αὐτϑ, χαὶ ϑρέψαι 
ΙΝ ἉΨ ’ 

αὐτῆς ἐτὴ τρία, 
- ᾿, φ᾿ ἴω 9 7 . ἰο ΄ 

χαὶ μετὰ ταῦτα φῆναι ἐνώπιον τοὺ βασιλέως. 
2) σ΄ 3 3 ἰμω 3 φ᾿ 

Καὶ ἔγενγετο ἐν αυτοις εχ τῶν 

υἱῶν ᾿Ιόδα, Δανιὴλ, χαὶ ᾿Ανανίας, χαὶ ̓ Αζαρίας, καὶ "“Μισαῆλ. Καὶ ἐπέϑηχεν αὐτοῖς ὁ ἀρχιευ- 

γᾶχος ὑνόματα' τῷ Δανιὴλ Βαλτάσαρ, χαὶ τῷ ᾿Ανανίᾳ Σεδρῶχ, καὶ τῷ Μισαὴλ Μισᾶχ, χαὶ 
τῷ ᾿Αζαρίᾳ ᾿Αδδεναγώ. Καὶ ἄϑοτο Δανιὴλ εἰς τὴν χαρδίαν αὐτϑ, ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῇ 

τραπέζῃ τὸ βασιλέως, καὶ ἐν τῷ οἴνῳ ἀπὸ τοῦ πσότε αὐτϑ" χαὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνᾶχον ὡς οὐ μὴ 

ἀλισγηση. Καὶ ἔδωχεν ὃ Θεὸς τὸν Δανιὴλ εἰς ἔλεον χαὶ οἰχτερμὸν ἐγώπιον τῇ ἀρχιευνόχου. 
- 3» ᾿ ξ ΟῚ ρ ρο Δ ἡ λ δ ἰδὲ 3 Ὰς ΝΝ ᾽’ ΄ Ὰς β λέ Ὰ, 9 7 

Καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευνᾶχος τῷ Δανιὴλ, φοδοῦμαι ἐγὼ τὸν χύριον μὲ τὸν βασιλέα, τὸν ἐχτάζαντα 
“΄ ρὸ ς ρ “ως . 4 ε ρο ’᾽ "., ΄ ε ἰδὲ Ν ., Ἄν 

τὴν βρῶσιν ὑμῶν, καὶ τὴν πόσιν ὑμῶν, μή ποτε ἴδη τὰ πρόσωπα ὑμῶν σχυϑρωπὰ «παρὰ τὰ παι- 

γνῶσιν) Ἑ καὶ σοφίαν Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 

229 τηβο) 'π Εἀ. 1. ς. {εὰ μαδεῖ 4101 υἱὐ Ναῖ. διανοεμ.} α ϑίαν. 

Οἴιορ. φρόνησιν] νοηδὶν 147. καὶ εἷς. ἐν οἷς ὙΒοοάοτεῖ, 

(ἴοες υἱ Ψαῖ. ἴα Οοά. 259 1τη60) ἴῃ Εά. 1. ο...Α καὶ Οεοζγρ. οἷς 

ἔς. ἰσχ. ἦν αὐτ.} α ἐν αὐὖν΄ 3ζ..0.λ ἐν Οσηιρὶ. ναἱάος Αὐτα. 1. }}}- 

4φιε, Αστη. Ἐάν φμέδως ὁγαῦ οἰγέκς ἐπὶ ἱρβε Οεοῖᾳ. ἑςαν.] τοὺ ες. 

22, 34, 36, 42, 48, 51. ΟΝς. 8ῖδν. ἧς ὙΠεοάογεῖ. (ας ἴῃ Οὐ. 229 

πιεο) μὰ ἘΔ. 1. ς. κα 147. ἐν τῷ οἴκῳ} α 111, τού, 33. βαθεῖ 

ἢ οδαταῖῶ. πλΐποτε Αἰεχ. ἐπ ραϊαείο Αττη. τ. αἰϊΐχιε. Ατστῃ. Ἑά. 

ἐνώπιον) α 22) 23) 26, 48, οἷ) ὅ2, 147. 231) 242. ΟἸΐς. Α Ὑπεοάο- 

τεῖ. (υὲ ἐπ (σά. 259. πιεο) ἰπ ἘΔ. 1.5. ἐνώπ. τοῦ βασ.} γεραὶὶ 

8ϊαν. Οἶτορ. τῷ Απῃ. τ. δΐψυς. Ασηη. Ἑά. καὶ διδ.} α καὶ 

22, 34) 2. διδάξαι} τε διδ. 236, 48, ςτ9 231. ΟΠ ξ. ΟἸυγί. νἱ, ]. ς. 

ἢς Ὑπεοδοτεῖ. (υΣ ἰπ Οὐοά. 229 πιεο) ἱπ Ἑά. 1]. ς. εδιδαξεν τοό. 

αὐτοὺς] αυτοις 147. γράμμ.] τὰ γρ. 35. “εγίριαναπι Αττα. τ. 

αἴϊαυε. Αππ. ἘΔ. γλῶσσαν] γλώσσας Ὑπεοοάοχεϊ. (Πςεῖ αἱ Ὑαΐ. 

ἴῃ Οοάά, 220 τηεο, εἴ 8110) ἐν Ἐά. 1. ο. Χαλδαίων] -Κ καὶ τουτοῦυ 

γενομένου" καὶ ἐχλεξζάμενου τ ἀρχιευνοῦχϑ παιδας ὡσει φ. ([:ς) 34. 

τ δὲ εἰερέναηα ἐκ ῥμσεὶς ἐαρηἐνἑδα!ς ἐπὶ ἄἰοιιτα τορὶς Οὐρῖ, [40]. 

Ψ. ὙΤοῖυπι οοιπᾶ ποι οἶϊδὶ ΟἸτγί. νἱ, ἴῃ σοτηπιεηῖ. ρεγρεῖυα 

ἴῃ. Ἀδη. καὶ 11 34.  διέταξ.] ἐταξεν 49, 0ο. ὥς ΤΠοο- 

ἄοτεί. (υἱ ἴα Οά. 229 πιθ0) ἱπ Ἑά. ἰΐ, τοόρ. φὸ τῆς ἡμικαϑ᾽ 

ἡμ.} τὸ τῆς ἡμέρας σιτηρέσιον Καὶ καϑ' ἡμερῶν ἐσϑιειν 34. ἐπ σπιπὶ- 

ὁ: ἀϊεδμς ϑῖαν. τοῦ βασιλ.] ἐλέη Οορε. [88. καὶ ὠπὸ] και 

πίνειν απὸ 34. τοῦ πότον αὐτῷ} τοῦ π. τῇ αὐτ. ὙΒεοάοιεί. 

(μοι ἱπ Οοά. 229 τηθο) 'π Ἐά. 1. 5. φιοα ἐρίξ ὀίδούσε Αττα. 1. 4}}}- 

ιο. στη. Βάὰ. καὶ ϑρέψ. αὐτ.} ἐκϑρεψ. τε αὖτ. 34. καὶ ἐχ- 

ϑρεψ. αὖτ. 24) 36. 48, ς1ν 531. Πρ. ἢς ἸΤμεοάοτεῖ. ἱπ (οά. (29 

πθο, 16 πιεμάοίε καὶ ἐκτρέψαι αὖτ. ἰπ Ἑά. 1. ς. καὶ εϑρεψεν αὖτ. 
τοῦδ. κα καὶ 233. ΑΥπι. τ. 8146. Ασαι. Ἐά. κῃ ἐδδοΣ ρᾳίζαπὲ δῖαν. 

Οἴτορ. αὐτοὺς} αὖτ. τως 34. ἔτη] ἐπι ἐτὴ 22, 365 48, ς1, 
231. ἔτη τρία) "πη ὅς {τὲς Ἄπεα. (οὐά. ἴγοθ. ἢς ἴη (εχ, [εἀ 

αππος ἱγός ἴῃ τηδτο. ἄστη. Ἐά. ςῆναι} -Γ αὐτοὺς 225 34, 36, 425, 
48, ς1) 231. ΟΠΐρ. - ἰάεπι Ὑπεοάοτεϊ. (υξ ἱπ Τοά. 229. πηε0) ἰῃ 

Ἑὰ. ]. ο. 
᾿ ΝΊ, ἐγένετο] ἐγένοντο 345) 36, 48, 231. Οδρ. ἄς Ὑπεοάοτγεῖ, 

(υἵ ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1ϊ, τοόρ. Ατπι. 1:. αἰΐψιἊς. Αὐπη. Ἐ4. 
ἐψ. ἐν αὐτ.} ἐν τουτοις πασιν ἐγ. 34. λ ἐν 8ὅ, 230. Ἰ6δαὰ] 
Ἔ σύνετοι καὶ φρονήμοι καὶ σοφοῖ (Π0) 34. καὶ 5] α 34. 
Θεοῦ. Δανιὴλ] βοὴ μος, ἐεὰ Δανιὶλ ρίετιπηαιε, [δὰ ποππαπαιδιη 
Δανιξλ, εχράπιϊς Οεοσρ. Οὐοά ζβηοϊαι ἔθπνεὶ τηοπιϊῆδ. ὀΑνα- 
νίας} ““παπία Ἀττι. τ. αἰϊαιε. Αται. ἘΔ. Οεογρ. καὶ 32] 
α 34, τού, 230. ᾿Αξαρίας] “καγτία Απὴ. τ. αἰϊίψυς. Ατπι. ΕἘάα. 
᾿Αξζαρ. καὶ Μισ.} Μισ. καὶ Αζαρ. ΧΙ], 95, 23. 46, 31, 36, 48, 

65, 905) 91) 1ού, 130, 147) 148, 230, 231, 232, 433. ΟὈτΡΪ. 

ΑἸοχ. Αὐὰθ. Οδθοῦρ. Αἰτῃ. τ. δἴψυς. Ἅτπππ. Εά. Μισαὴλ] Μγαὶ 
υὐΐψυς (ὐεοῦς. εἴ ἔς ταηζατι πο υὐΐηιιε Αττη. 1. αἰΐᾳαθ. Ασηη. 
ἙΕα. ' : 

Ν11. Καὶ 1] -Ἐ ἰδὼν τὴν κατανοιξιν (ῆς, [δ ἱερεπά. τοτῖς 
κατανοησιν) καὶ συνεσιν αυτῶν 34. ἐπέϑηκ.} γεεὶε ϑῖαδν. Οἴτγορ. 
ἐπέϑ. αὖτ, ὁ ἀρχ,} ο ἀρχ΄ ἔπεϑ. αὐτ΄ 34. ὀνόματα.) ονομα 48. 
τῷ Δαν.} τω μὲν Δαν. 345) 232. εν, νῖ, ἰπ ρεγρεῖιιο σοπηγηξηζ, 
ἴὴ ὕλῃ. καὶ εϑηῆχε τον- μὲν Δᾶν, 147. κἂὶ εϑῆχε τὸ μὲν Δ. ((-ς) 

62. Βαλτάσαρ] Βαρτάσαρ 111. Πάθεῖ υἱ Ὑαῖ. ἴπ ἌἽδαγαξξ, 
τηΐϊποῖε Δίεχ. αἰιαβίαχαν ΑΥδΌ. καὶ τῷ ᾿Αν.} καὶ τω δὲ ΤῊ 

(80) 34- κα καὶ 35. Σεδραχ} Σεδρακ 3:5 235. (ορι, εἴ ῆς ἰπ 
[αη. Σιδρῶκ ΑἸά. ἔς ἸΒοοάοτκτοι. (σε υἱὐ Ναῖ. ἰη ρα, 220 τῆξο, 

ΟἸυγί. νὶ, 1. ς. 
εἰ 411]οἡὺ 'π Ἑά. 1ΐ, τιο7γο. δαάναεά Ἀταῦ. χαὶ τῷ Μισ.] καὶ τῷ 
᾿Αζαρίᾳ Ομεγί. νἱ; 1. ο. Οορε. 780]. ἧς Ὑμεοάογεῖ, ἱπ (οά, 550 πῖδο, 
{εὰ ποη ἴῃ Ἑά. ]..ο. μά Αἴκαγιας δῖαν. ἡ καὶ Αταθ. Μισὰχ) 

Μισακ 1Π1, 3453» 49. 87. 90, τού, 130, 148, 228, 230, 235, 213. 

Οομιρὶ. Αἰά. εἰ ἂς ἴῃ ίᾳᾳ. Μισῶχ, 'π σμαγαᾶς, παΐπους Αἰεχ. ᾿Αθϑε- 

ναγὼ Ομὶς. ΟΒεγί, νἱ,]. ς. ἄς ὙἈεοάογει, ἱπ Οοά. 220 πιφο, [δὰ 
ποη ἴῃ Ἐἀά. 1. ς. ἐχρήπιιπε ᾿Αξεδναγὼ Ηἰο δῖαν. Οἴἶτος. εἰ Μοίᾳ. 

καὶ τῷ ᾿Αζαρ.} καὶ τῷ Μισαὶλ ΟΠίς, ΟΒυγί, νἱ, 1, ο. Οὐρε, αὶ, 
8ιαν. Οἴἶγος. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. ἰπῃ (σά. 229 πιθο, [δὰ τὸ δῖ. ἐν ἘΔ. ἱ. ς. 

εχρετοϊς καὶ τῷ ᾿Αμισαὴλ 8ῖαν. Μαίᾳ. ᾿Αὔδεν.] Αξεδναγω ςτ. 
Θεοου. ἄπ. 1. οἷθᾳυε. Απτη. Ἑὰά. “ἀλέίαπαρο Ασαρ. Μισάχ ΟΠίρ. 
Ουγῦ. νἱ,]. ς. Οορε. [40]. ϑίαν. ἃς Ὑπεοάοτεῖ. ἴῃ (οἄ. 229 πιθο, (εά 

που ἰα Ἐπ. Ἰ. ς. 
ΨΠΠΙ. ἔϑετο] ἐγένετο 48. Δανιὴλ] “ αμα Ανανια, Αδαρια, 

χαι Μισαηλ 34. εἰς τὴν χαρδ.} ἐν τὴ καρδιὰ 56, 91, 148. ΑἸά, 
Οἰυγί. νἱ, ἰὰ φῬεγρεῖυο σοπημλεαῖ. ἰῷ ἴλη. ἐπι τὴν καρὸ. ΧΙ], 22, 

34) 3. 306.) 42, 48, 49, 51, 62, 87, 89, 90, τού, 130, 149 228, 

410, 231») 232, 233. Οοπρί. ΑἸεχ. Ομὶψ. ὥς ΤΡεοῤοτγεῖ. (πὲ ἱὰ 

Οοά. 229 τπιξο) ἱπ Ἑὰ. ᾿ϊ, τογο. κα τὴν Ατγηλ. τ. δἰίσυς, πῃ. Ἐά. 

αὐτῷ 1] λα 26. ὡς οὐ μὴ ὧλισγ.] τὰ μῃ αλισγηδήναι 32, 36, 

48, τι, 31. ΟΠὶσ. Αττα. τ. δϊϊσυε. Αγ. Ἐὰ. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (υι ἴῃ 

Οοά. 229 πιδο) ἴῃ Ἑά. 1. 5. ὡς μὴ αλισγηϑηναι 34- τηᾶῦρο μιᾶν- 

ϑηναν αἰΐα τωλπιι 36. τηᾶγφο μιανϑὴ ἱποστασι 408 Ἰηδηὰ 233. ἐν 
τῇ τραπ.} κα τῷ Οὐρὶ. ἐπ ρέμα 50{. ἴῃ Βαν- Ἡεῦγ, α΄ πιεηία οὐτὰ 
αὐτο ΐο ϑίᾶυ. Οε τ. ἐν τῷ οἴνῳ} εκ τοῦ οἰνον 430. 4 υἷδοὸ οὐπὶ 

αττσυϊο δῖαν. Οἶτος. ποὸπ ργαγαϊπυης Ατγπι. 1. αἰθᾳις. σαι. Ἐά, 

ἀπὸ τοῦ πότου] α ἀπὸ ΧΙ], 22, “6, 34, 35. 36, 42, 48), 49. 51, 62, 

90, 91, ιού, 147, 148, 228, 230, 232, 233. Οοιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Οπΐχ. ὉἨγγῖ. νἱ, 1. ο. δῖαν. Οἷἶγορ. α πὸ Τ)ιεοἀοτεῖ. (υζ ἴῃ Οοα. 

240 τη60) ἴῃ ΕΑ. 1ΐ, 1071. “εἀὰ Βαεηβ δἰ! ὲ ἴῃ τεχῖυ εἀϊῖο. εἰ ἐπ Ῥοὶδ 

Απ. Οοάά. ταπῖιπὶ ποῦ ομὔπε5. ἄσῃ. Εἀά, καὶ ἡἠξ.} α καὶ 

Οομρρὶ. ὡς 29] σπως 22, 34, 36, 48, ς1, 231. ΟΠΐξ. ΟΠ γί. νἱ, 

Ι. ς. ἃς Ὑδεοάοτεῖ. (υὲ ἰπ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἑά. 1. ο. δ 2} 

α 34. Ομΐρ. α Ὑμεοάοσεϊ. (ποη ἱπ (οά. 229 ταεο) ἴῃ Ἑά. Ι. ς. 

ἁλισγ. 29} -ξ ἐν ταταῖς 34. “εν τὴ τράπεζη τ βασιλέως 230. Ἢ αὖ 

εἶ. Οεογξς. 

ΙΧ, ἔδωκ. ὁ Θεὸς τὸν Δαν.] εἐται Ταπίεϊ οατὶ ατίουϊο δῖαν. 

Οῆτορ. τὸν Δαν. Ταπίεϊ! συγ ατέουϊο Ασα. 1. αἰϊΐφις. Αγηι. 

Εά. εἰς ἔλ.1 ρταιίας (Βο) Απη. τ. Ασα. Οοάά. 41}: φυίπαυε, 

Απτὴ. Ἐ4. ἐπ ργαίίαα Αὐτα. Οοάά, ἀξοεη. ὀοἰκτιρμ.1 εἰς ομκτο 

τού, 130, 233. Αἰεχ, Ομὶγ. Ομυγί, νἱ, ἴῃ ρεγρεῖιο οοπιπχεαῖ. ἷῃ 

Ὅλη. 8ῖαν. ἐχρήπμιης εἷς ἔλεον Απη. (οάά. ἀξεζεπι. οἰκτιρ- 

μὸν] οἰκτιρμοὺς 22, 34,31. 36) 42) 48, 49, 51) 905 91; 148, 228, 

231, 232. ΑἸά, ἐνώπ.] ἐναντιον τού. α 809. ὠρχιευν.} εὖ- 

γουχου 80. ᾿ 

Χ. Τοζμηι ςοπιπηᾶ ποῦ οἷταὲ ΟἸγγΐ. νἱ, ἱπ ρεγρεῖυο σοπηπιεηϊ. 

ἴῃ ἴδῃ. εἶπεν} ἀϊεὶ! Αὐτὰ. τ. διε, Ατπὶ. Ἑά. 

μου τὸν (β.] 4 ἀἰοιιῖπο πιεὸ γέρε ουτα αττίου]ς Ατπι. 1. ἴσια. Αγπῖ. 

Ἑά. τὸν ἐχτάξ.] τον ἐνταΐζ. ὙΒεοάοτεῖ. ἴθ Οοά. τηδὸ 229, [ε 

ποη ἷἰπ Ἑά. ἰΐ, ᾿ιογω. με 3ς.  πιίλὶ Οορῖ, [468]. ἐχρτηυηῖ 

ἴῃ ταδὶ δοϊδῦνο, εἰ -Ἐ υοὖδ, Απτὰ. ι. αἰΐχιε. Ασα. Ἐά. τὴν 

ΚΕ Φ.1. 

10. 

᾿ “ 

τὸν κυρ. ᾿ 

βρ. ὑμ.} υμ. τὴν βρ. 34- 46 εἶδο (ολτι ἁττϊουἷο) νονο 51ὰν. Μοίᾳ. 

ὑμῶν 19] κ 42, 532. Αἰά. αἸ Γμεοάοτεῖ. (μαθεηβ 'ῃ Οοαά. 229 πιο, εἴ 

4110) ἴῃ Ἑάὰ. Ἰ. ς. ὑμῶν τ -οὐμῶν 25] α ροξειι. εἰ αι 1ϊ5 ἴπ- 

ἰοθοοπὲ 26. κα εδάδπγ Τποοάοτοῖ. ἰῃ Οοά. 229 πηεο, [δε πόα ἴῃ Εά. 

Ι. ς. τὴν τόσ. ἐε εἰδο σὰπιὶ αὐτίουϊο δῖαν. Μοίᾳ. ὑμῶν 2} 

34. Οεοῖρ. Ασπι. στ. αἰϊίφυς. Ατπι. Ἐα. ἴδη1 εἰδὴ 230, 532. 



ΚΕΦ. 1. 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ. 

΄ ν Ὁ ε "“ . ΄ . ,ὕ ρο “᾿ 
11. δάρια τὰ συνήλιχα ὑμῶν, χαὶ χαταδιχάσητε τὴν χεφαλῇν μου τῷ βασιλεῖ. Καὶ εἶπε Δανιὴλ 

ν 9 ὶδ ἃ Ζ΄ ε 9 ρ ᾽ν Ν ᾿ “΄ ν», 9 ΄ "ὰ 
ρος Αμελσαῦ, ὃν ΧΑΤΕςΉσΕΥ ὁ αρχιευνᾶχος ἐπὶ Δανιηλ, ᾿Ανανίαν, Μισαηλ, Αξαριάν. Πεί- 

ι, Ως ρ(κ 2) [4 ͵ Ν 4 ρὸ ἰως ς ’΄ ρασον δὴ τὸς τταϊδάς σα ἡμέρας δέχα, χαὶ δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν σπερμάτων, χαὶ φαγώμεϑα, χαὶ 
φΩ; ’' “Σ) ΄ 3. ἢ 4 Ἐπ "“, ρ- 

ὑδὼρ “πΙώῴμεθα. Καὶ ὀφϑήτωσαν ἐνώπιον σου αἱ ἰδέαι ἡμῶν, χαὶ αἱ ἰδέαι τῶν “παιδαρίων τῶν 
3 Ζ΄ Ν ΄ [ων ’ ΗΝ 3 ΓΟ ἐσϑόντων τὴν τράπεζαν τῇ βασιλέως, χαὶ καϑὼς ἐὰν ἴδης, πσοίησον μετὰ τῶν πταίΐδων σου, Καὶ 
εἰσήκουσεν αὐτῶν, χαὶ ἐπείρασεν αὐτὸς ἡμέρας δέχα. Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν δέχα ἡμερῶν, 
ὡράϑησαν αἱ ἰδέα! αὐτῶν ἀγαϑαὶ καὶ ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ τὰ παιδάρια τὰ ἔσϑοντα τὴν 

᾿ ο᾽ ΄ ν 3, Ζ 3 χὸ ᾽ ΄ Ν .“ » νμῸ .,»ὦξιν ΡΝ "ἢ 

τράπεζαν τὰ βασιλέως. Καὶ ἐγένετο ᾿Αμελσὰδ ἀναιρόμενος τὸ δεῖπνον αὐτῶν, χαὶ τὸν οἶνον τῷ 

12. 

7 39 ὍὉ ἃς "δι 3 ρῳ ΄ . -ς λ ’ ἴω ς ΄ ΕῚ - 

αὐματὸς αὑτῶν, χαι εὐιόου αὐτοῖς σπέρματα. Καὶ τᾶ παιδάρια ταυτα οἱ τεσσαρες αὕὗτοι, 
ἔδ » »"- ε Ν ΄ Ν ΄ 2 7 ἰϑὲ Ν ,’ Ν Ν “ 
εὐωχεν αὐτοῖς ὁ Θεὸς συγεσὶιν χαὶι Φρονησιν" ἐν τᾶση γραμματιχὴ καὶ σοφίᾳ" Χχαὶι Δανιὴλ συνῆκεν 
3 ͵ ε ΄ ὋΣ) ’ μων ΝΗ ἈΝ Υά ρ ς ἰϑν “- εκ ε ΗΝ 3 

ἐν ΄σάσῃ ὁρᾶσει χαὶ ἐγυπγίοις. Καὶ μετ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν, ὧν εἰπὲν ὁ βασιλεὺς εἰσαγα- 

Οοιηρί. ΟΠ γί. "ἢ, 461, (εα 40] υς Ψαῖ. εἰδωσι 148. σκυϑρωπαὰ] 
,α ΔΑΙά. »»πίαίας ΔΥδΌ. παρὸ) ὑπὲρ ΟΒγγί. 11, 461, {εἀ «ἰδὲ αἴ 

δῖ. τὰ τοαιδ.} αἰϊος ρέγος Αὐτὰ. Οοάά. ταπίαηὶ ΠΟ ΟἸΏΠΕ5. 

Ατην. Ἑὰ. συνήλικα] συνηλικια (6) 11], 91. εἰ ῆς Ὑπεοάοτεῖ. 
πὰ Οοά, 229 πιθο, δὰ ἴθ Ἑά. 1]. ο. τὖ Ναῖ. συνήλικα ἴῃ ᾿ομαγδέξ. 
πιίποσε Αἴεχ. καταδικ. οὐπὶ [44.} ,αείαιίς ν»ιὸ εαρἱηἰς γέμηὶ σοταπι 
γέρε Αὐτὴ. Οοάά, πονεῖθ. καταδικάσητε] καταδικασει 230. κατα- 
δικάσεται ΑἸά. κεφαλήν] ψυχην 23), 130. ΑΥΔΌ. τῷ βασιλ.] 
ο βασιλενς 34. πάφα τω βασ. τοῦ. κα 230. 

ΧΙ. Καὶ 11 λοι. εἶπε] ἀϊεῖξ Αττα, τ. αἰϊΐᾳφυε, Ατσῃν. Εά. 
Αανιὴλ 15] ἴπ ἀδίῖνο εχρεῖγηϊξ ουπλ) αγςιϊο Οεογρ. πρὸς} 

αγουΐιππι ἴῃ οαδι ἀδτῖνο μαθεμς Ατστη. σ. δ ΐχυς. Αστα. Ἐ4. ᾿Αμελ- 
σὰδὴ Αμελσαλ (Λ ρτὸ Δ) 87, 228. ΑἸά. Αμελλασᾶρ 22, 84) 
46, 48, (19 2321. Ομΐς. ᾿Αμελασὰρ ΟἸγγΐ, νἱ, ἴῃ Ῥεγρείμο Ἵοηι- 
τηεηῖ, ἢ) ἤδη. ὥς Ὑδεοάοσγεῖ. (ποι ἰπ Ο(οά. 229 τῃθο) ἰπ Ἑὰ. ἱ, 
τοῦζΖ. Αμελσαρ 42, 148, 232. ὥς ἴῃ ομλγαέϊ. τλΐπογε ΑἸεχ. Αμεσ- 

δαδ 1390. Αμέρσαρ 1Π. Αρμέφαρ τοό. Αμεσσα 233. Μελεαρ 
42ο. Μολσὰρ Οοἴηρ. “Ἰπείάαά Οορῖ. 1α0]. Δεπακαν Αταῦ. 
Φ»πεἰδαν δ8:αν. Μοίᾳ. Ιείαδαν ϑδιαν. Οὔἶτορ. “ἠπαίαὐαά ΑΥπι. τ. 
εἰ ὑπ αὔυς Οοά. Δ. είαν αὐ Αττη. (σα. ὑπυ8. “ῥπεία πα 
Ἄπῃ. Οοαά. 4111 ἰγτεάεοϊω. αι πα Αστη. Ἑά. ᾽Αναν.] και Α. 

22)23,)359 305 42, 48, 49) 51) 87, 90) 919 106, 148, 228, 230, 431; 
232, 233. Οομρ]. ΑἸά, ΑἸεχ. Οορί. [48], Αὐτὰρ. ϑιαν. ᾿Ανανίαν] 
Αζαριαν 148. καὶ Φιδ᾽υπσυπε 22, 23, 36, 42, 48, 49, ξ1) 87, 90, 
91, τοῦ, 148, 228, 230, 231, 232) 2332. (οιαρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οοριί. 

7401. 8|8ν. Μισ. ᾿Αζαρ.} Αζξαρ. Μισ. ζό. Ανανιᾶαν, Μισαηλ 

148. Ἀζαρ. καὶ Μισ. 345) 230. Οὐπιρὶ. Οορι. 648]. 8Ιαν. Μισ. 

και Αξαρ. 22, 23» 35. 36, 42, 48, 49, ς1,) 87. 90, 91) τού, 147, 228, 
230, 231) 2322, 233. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. Αγαῦ. Οὐδογρ. εἰ ἤσης 

ογάϊπεπι Τεοάοτεῖ. νἱ ἀεί (δαμ} ἴῃ ΑΙ] υἤομ6 ε}ι15, ἴα Ἐά, 1], 1072; 164 

μῦθοι ἰῃ Οοἀ. 229 τπῆθο ιυἱὸ γαῖ. 

ΧΙ]. Ἱείρασ.} ταᾶγρο δοκιμάσον Α4]1Δ πιᾶπυ 36. πείρ. δὴ] 
λα δὴ 8Ιαν. εἰ κπα Οεογρ. δρε ἹΙεμία τη. 1. ἰἴαυε. ΑΥὙπ]. 

ἙἘάὰ. τοὺς παιῖδ.} α τοὺς ΑΙά. τοὺς δόλους (ξῃγεὶ, δὰ τὰς παῖδ. 

τιοχ, ΟἸ γί. νἱ, πῃ ρεγρεῖιο Ἴοιητπηεηΐ, ἴῃ ΏΔη. σον} α 3ξ. 
δέρια} ὡσει δ. 233. ἡμῖν} ἡμᾶς 6. πμὼν 230. ὕτεγαιςε, υἱ 
νἱάείιτ, εχ οοπιμθπάϊο χηδὶε ἱπιεεῦο. πὸ τῶν σπ.] α τῶν ΟΟΩΡΪ. 

ἜἬ της γῆς ΧΙ], 26, 34» 36, 42, 48, 49, 87, 80, 90, 91, τού, 130, 
228, 230, 232, 2321. ΟΟπΊΡΙ. ΑἸά. ΑΙοχ. ΟἿϊγ. Αγὰρ. δῖαν. -Γ ἀρνὶ 

Οορῖ. 740]. ,ιίπα Ατπι. τ. αἰϊϊαυέ. Αὐτη. Εα. πὸ τ. σπ. καὶ 
'φαγ.} καὶ φαγ. απὸ τ. σπ. 233. καὶ ΦαΎ.} κὶ εὐαπιως δίαν. 

'φωγώμεϑα } φαγομεϑα 22, 26, 3453) 36, 48, 49, 15) 62) τού, 130, 
147, 231. 232, 233. ΟΟμρ]. ΟΕ ῖρ. ΟΒεγί. νἱ, 1.0. ἧς εἰ Ὑποοάοτεῖ, 

ἴῃ Οοἄ. 229 πηεο, ἰεὰ φαγώμεϑα ἰῃ ἘάΑ. 11, το72. καὶ ὑδ. πιωμ.] 
α Ἀγαθ. πιώμεϑα} τιομεϑα 22, 26, 34. 35, 36, 48, 49, ξ1» 
τοῦ, 130, 2312) 222. Ομῖς. Ομ γγί, νἱ, 1. ο. καὶ σιωμ. 147. κμὶ δὲ- 

ὄανις Ἀπ. 1. δ ΐχιε. Αστη. Εἰ. 
ΧΙ. ἐνώπ. σου] αὶ 2230. αἱ ἰδέαι 25} κα 230. ἐσϑόντ.] 

ἐσϑιοντ. ΧΙ], 26, 345 35, 36, 43, 48, 49, 51) 87. 90, 91, τού, 
1320, 147» 148, 228, 230, 231, 232. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Οδρ. 

ΟἸΙγί. νὶ, ἴῃ ρεγρεῖυο ςοτηπιεηΐ ᾿ι θᾶ. ἔς ὙΒοοάοτεῖ. (ας 'π (οά. 
229 πιε0) ἰπ Βα. ἱϊ, 1072. τὴν τρώπεζ.} απὸ τὴς τρωπεζης 35) 
42. Διδν.. δίαν. καϑὼς} ὡς 148. ΟΠ γγῖ, νἱ, ]. α. ἐαν] ἂν 

ΧΙ], 22, 3ς, 36, 48, ςτ, 62, 1479 148,23:. ἴδης] εἰδης αὖ, 232. 
Οουερὶ. ἢς εἰ Ὑμεοάοτεῖ. ἴπ ΟΟά. 220 πιθο, ἐεὰ υἱ Καῖ. ἰη Εάα. 1. ς. 

ποίησ.) τω ποιησ. 36, 231. Αται. 1. εἴ Οοἀ. Απτι. ὕπι1 4115. 5τὼς 
τσοιῆσ. 225 35,48, 1. παίδων] δουλων 232. τραιδαριων τού. ΔΑΙεχ. 

.230, 233. Οοπ!. δ[δν. Οἴδορ. 
ἡμῶν Βαδεῖ τωδηϊξεϊο εἴτοσε ΑἸά. 
Οἴἶτογ. Απη. τ. αἰϊϊψῃες. Αστ. Εά. 

ΧΙΝ. εἰσήκ.} ἐπηκ. 56. -ξ γαρ ὙΠεοάοτγοί. ἰπ (ο. πηδο 220, 
{εὰ ἰπ Ἑά. 1, το72,) υκ να. αὐτῶν] αντοις 230, αὐτὸὶν Οοιμρὶ. 
ΟΠ υγί. νἱ, ἰπ ρεγρεῖπο σοπηπιθηῖ. ἰπΠ δῆ, -Ἑ τα λογον τὰτε ὅ2, 

147. Ἔ εἰς τὸ ρημὰ τῶτο 22, 36, 48, ς1, 221. (Πρ. ἧς Τῆρο- 

ἀοτεῖ. (υἱ ἴα Οοἀά. 229 τηθο) ἱπ Εα. ]. ο. {δὰ ἰῃ ὑπὸ (οά. αἰϊο ῃδεὸ ποη 

Βαῦεῖ. - Αμελλασαὰρ ο ἀρχεῖυνεχος εἰς τὸ ρημῶ τοῦτο 34. καὶ 

ἐπείρ.} ππᾶγρο καὶ ἐδοκίμασεν τὴν ἰδιαν αὐτων ἱποοιταπ) αι πηᾶπὰ 136. 
ἡμίρ. δέκα) ἐπ ἀἰσεοη αϊές ϑίαν. Μίοία. ἐπ ἄἔξεενε αϊεδμε Οϑογρ. 

ΧΨ. μετὼ τὸ τέλ.} εἰς τέλος 3ς. εχ τέλους 148. ὡρά- 

ϑησ.] ορισϑησ. 130. ὁράϑησ. ΑΙΔ, ἀρραγμέγηπὶ δαν, Ατπι. τ. αἱϊί- 
4υε. Απη. Εά. αἱ) α Αγηὶ. 1. δϊψυθ. Αστιν. Εά. ἰσχυραὶ) 
ἐσχυροι 111, το6. αντοι ἰσχυροι 22, 34) 36, 42, 48, κ΄, 231. ΟἾϊρ. 
ΟἸμγγί, νἱ, ἱπ ρεγρεῖιο οοπιηηεηῖ. ἰπ ἤδη. ὥς (υἵ ἴπ Οὐοά. 220 πιεο) 
ὙΠοοάοτχοί. ἰπ Εά. 11, 1073) ἐεὰ ἴῃ ὑπὸ Αἷϊο (οά. υὐ ΨΑῖ. ἰσχυραὶ Ὑ] 

οδαγαέξ. τϊηόσε ΑἸεχ. σαρξὶν) τρροξιν (ῆς, εὔδιι5 Ἡξοτὶς δὰ ἰηἰτίιπη 

τηδὶα ἰμ το! !οξ}}5) Δ. τὰ ταιδαρ.} ταντὰ τὰ τ. 34, 35) τού, 
148, 230, 232, 233. (Οτρ], (ορῖ. [40]. Ατπῃ, σ. διε. Ασ. Εά. 

τὰ ἴσϑ. τὴν τράπ.} φωὶ ἐγαπὲ ἐπ ἄομο (ορῖ. 740]. ἔσϑοντα ) 
ἐσϑιοντα ΧΙ], 22, 23, 26, 34) 35. 36, 42, 48, 49, εἴ, 87, 90, οἵ, 
τοῦ, 228, 230, 231) 232, 2332. (Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ΟΠϊς. ΘΟ γγῇ, νἱ, 

]. ς. ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Εἀ.]. 5. τὴν τράπ.] 
ᾳ "περ ς οὐτῃ αυῖουϊο δ᾽λν. Αἰτῃ. 1. 

ΧΥῚ. ἐγίν.] -" ἐκ τοτὲ 34. ᾿Αμελσὰδὴ] Αμελσαρ 45, τοῦ. 
Μελσὰρ (οπιρ. Αμελσαλ (Λ ρίο Δ) 87, 228. ᾿Αμελάσαρ 
Ὑπεοάοτεί. (υΣ ἱπ Οοά. 229 πιεο) ἱπ Εάἀ. 1ΐ, τογ4. δῖαν. Οἴτορ. 
Αμελλασαρ 22) 34) 36, 48, 231. ΟἸΐρ. Αλμεσαὰρ 233. Αμε- 

σαὃ ό2Ζ. Μελεαρ 23.0.Ὑ Αμεσξζαδ 130. ᾿Αμερσὼρ Αἰεχ. 4Δριε- 
ἐαῤαά Απη. 1. «Ασιεία (αὐ Αται. (οἀα. αμαϊιοτάεοϊη). ἥείααι 
Αγηι. (σά. ὑπι5.. Μαϊαῤαὐ τη. Βά. ἀναιρόμ.} αἀναιρων 34. 
ΤΩΔΓρΡῸ λαμδανων 418 τηᾶπι 26. αὐτῶν τ᾿ -- αὐτῶν 29] κα αἰτετυτγ. 
εἰ φυκ ἢΐ5 ἰητετασεης 4ς, 148. πόματος) πότου 230. καὶ 
ἐδίδου] διδους 3:ς, τ48. αὐτοῖς} κα Ατπη. 1. αἰϊΐαυε. Ατπι. Ἑά. 
σπέρμ.) τηᾶῦρο οσπρια 4118 πιᾶπι 36. εἐσϑιειν εχ τῶν σπερμάτων τῆς 
γῆς 34. “Ἔ τεγς Οορῖ. 7840]. τοῖς τεσσαρσι ταιδαριοις 23, 46, 
80, τού, 130, 230, 232) 233. (πιρί. δαν. Μοίᾳ. Ατγη). 1. 4}Π14ι16. 
Ἀσχηι. ΕἘά, - δ φμαίμον αὐοϊς τε δας ΑΥαῦ. 

ΧΥΙΙ. Καὶ 19] , 111. δπιδδθεῖ ἴῃ ομαγβαέξ. πλίποτε ΑἸοχ. τὸ 

παιδι ταῦτα οἱ τέσσ. αὐτ.} α 34) 355 49, 875. 90, ο1, 110, 148, 

228. (οπιρὶ. ΑἸά. 81|4ν. Οἷἶγορ. Ασῃ). :. αἰϊΐαυθ. Αγπὶ. ἘΔ. τὰ 

παιδάρια ταντὰ τὰ τισσαρα Χ]1. τοις πραιδάριοις τοις τετίαρσι τε- 

τοῖς 22, 36, 48, ζ1, 231. 5ῖλν. Μοίᾳ. τοις παιδάριοις τοις τεσσαρσιν 

42, 2, 147. ΟΠΐρ. εἰ ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (ας ᾿ἰπ Οοἀ. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά. ἰϊ, 
1074. τοῖς τέσσαρσιν παιδαρίοις τέτοις, [ξὰ τέτοις ἰπ ΟΠαγέξ. πγΐποτο, 
ΑΙεχ. δ αὐὐἰοϊοίςεπίες φμαίμογ ΑτδΌ. ἔδωκεν] και εδ. 26, 33, 80, 

τού, 230, 232. καὶ τυποῖβ ἱποϊυζαπι γα Αἰοεχ, δέδωκεν 184. 

Ῥεὶ. 211. αὐτοῖς] λα 233. ὁ Θ.] Κύριος ο Θ. 34. σύνεσ. 
καὶ φρόν.) φρον. καὶ συνεσ. 232. κ χαὶ φρόν. 230. ἐν πάσῃ 
γραμμ..] ἐν τ. τὴ γρ. 147. ἐν πᾶσιν γράμμασιν τε 3ς. καὶ 
σοφ.}λ καὶ 24) 809 τού, 233. δῖαν. α καὶ Τπεοάοτγεῖ. (ποη ἴῃ Οὐά, 

229 τηεο) ἱπ Εἀ. 1... καὶ Δαν.] (4 Ῥαπίεὶ ϑῖαν. Μοίη. δαν. 

συνῆχ.} συνηκ. Δαν. 34. τοάσῃ δρ.}] κα πάσῃ 230. πάασει αὐτοῦ 
(ἄς, νοϊυίε 1 γαταβ ταση ὁράσει 1οθεγε, οὐ Ρυΐεπ.) 62. πασὴη 

ορᾶσει αὐτου 147. ἐνυπν.} ἐν ἐνυπν. 22, 48, ξ1,) 231. 
ΧΨΠΠ. Καὶ μετὰ} μετα δὲ 34. καὶ ἐγένετο μετα 80, 130, 

ἡμερῶν] ἐπα ἡμέρων (Π). τοῦ. 
ὧν] λα 80, τού, 232. δϊαν. 

εἶπεν] εἰ Ῥυϑοπντιῖς ϑλν. 



ἀπ᾿ τῶξονο Ὅὰ τρῶν ----- 

--τὐασυπαμαα δε ΘῈΣ δι. πρϑ βοὴ 

ποτε ως ἀμ δῷς μένεις, ς, ἀμιβαν οὐσωτα  ἰσθακξ τίτλον σδινααν αν 

--τ-Ξ- ---ε-ν- 1:-- α΄ ἜΤ ΤΣ τ “5Ξ 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΊΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

» “" 
Ζ βιῷ Φ, “2 . 

αὐτῶν ὁ βασιλεὺς, καὶ οὐχ εὑρέϑησαν ἐκ “πάντων. αὐτῶν ὁμοίοι Δανιὴλ, χαὶ ᾿Αγανίᾳ, χαὶ Μι- 

ρ»“, ΄ ’ ον ’ ]᾿ς 3 

μῆς, ὧν ἐζήτησε παρ' αὐτῶν ὁ βασιλεὺς, εὗρεν αὐτὲς δεκαπλασίονας παρὰ πσᾶντας τὰς ἐπαοιδὲς 

Ν Ν ΄ . κ΄ ) ΄ κ ΄ ». “Ὁ . 2 Ὡ.. ν εν 

χαὶ τοὺς μᾶγους, τῆς οντὰς εν τασῆ τῇ βασιλείᾳ αὐτου. Και ἐγένετο Δανιὴλ εὡς ἐτοὺς ἐγὸς γ2ι. 

Κύρου τῇ βασιλέως. 

Οὔτορ. ἡ Ατπλ. σ. αἰθααε. Αγηι. Ἑά. 

εἰσαγαγ. 42. ἄἀγὰγειν 148, 210. αὐτὰς 1] προς ἄυτον 

44. ΑΙΔΡ. αὐτὲς ιὉ---Ο᾽ὐτὲς 29} κα αἰτετιῖτ, εἴ φππ᾽ ἢΐ5 ἰηϊτεγ]δοεηῖ 

533. καὶ εἰσηγ.] α καὶ ΧΙΠ, 22, 34, 36, 48, ςι, 231. Ομ γί. νἱ, ἴῃ 

Ρείρεῖυο Τςοπηηεηζ. ἰπ Ὅλη. Ὑμεοάοτγεῖ. (ας ἰπ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἑά. 

ἢ, το) ς. ϑῖαν. Μοίᾳ. αὐτὸς 25., ΧΙ, -Ἑ Αμελλασαρ 34. 

ὠρχιευν.} εὐνουχος 232. ἐναντίον] ἐνωπιον 3ς5. 232. ΤΠεοάοτεῖ, 

(υἱ ἴῃ (οά. 520 πιεο) ἴῃ Ἐἀ.1. 5. πρὸς ΟΠ γί. νἱ, Ἰ. ς. Ναδε- 

χοδ.} του βασιλέως 34,333. τέξε οὰπὶ αἰϊςυϊο δ᾽αν, Οἴεορ. 

ΧΙΧ. Καὶ ἐλ. μετ. αὖὐτ. ὁ βασ.] μας ποθ εἶτα ΟἸγγί. νἱ, 

ἴῃ ρεγρεῖυο σογητηφηῖ. ἴῃ ΤΠ δη. ἐλάλ.} - αὐτοὺς (ἢς) 16. ὃ 

βασ.] Ναβουχοδονοσορ 22, 36, 48, ς1,) 231- ἐχ} οὐκ.111. οὐχ 

ἴῃ οἰμαγαΐζ. πιίποσε ΑἸεχ. οὗχ, εὗρ. ἐκ τᾶντ. αὐτ.} ἐκ ὥαντ. 

ἀντ. οὐχ, ευρ. 34. εὐρέϑησ.} ἱπυεπέμς οἱ δῖαν. Οἴἶτορ. αὐ- 

τῶν 251 130. 8ιαν. Οἴἶτγορ. Ασπι. 1. αἴϊαις. Ασπῃ. Ἐά, ὅμοιοι] 

βηηὶς 5ιαν. Οὗτος. καὶ ᾿Αν.} α καὶ 34. Ὑπεοάοτεῖ. (υἴ πα Οοά. 

229. πι60) ἴῃ Ἑά. 11, τοῦς. καὶ ᾽᾿Αν. καὶ Μισ.} α 36. καὶ 

Μισ.] κα καὶ 34, 3ς- Ὑπεοάοτεῖ, (υξ πη. Οοἀ. 229 πηεο) ἴῃ Ἑά. 1. ο. 

Μισ. καὶ ᾿Αζαρ.] Αζαρια, και Μισαηλ 34,330. ΟἸς. Οὐορε. 40]. 

ϑῖλν. Οἴτος. ὥς Ὑμεοάοτει. ((ἐὰ Αζαρια, Μισαηλ ἰῃ Οοὰ. 229 

τεο) ἴῃ Ἐά. 1. ς. 
ΧΧ. Καὶ 1] κα 230. ἐν τ. ῥήμ.1 ταν ρημα 35» 148. 

σοφίας} καὶ σοῷ. 232. καὶ ἐπιςήμ.} κα 232. ὧν} ὦ 4332. 

ὑπὲρ ὧν Ὑπεοάογεῖ. (υΣ ἴπ Οοά. 220 τηθο) ἰῃ Ἑά. 1, τοῦς. οσῶ 

24,38), 40, 87. 90, 91), 148, 228, 230. (ογηρί. ΑΙ. ἐν οἷς 22) 36, 

48, ςτν 231. Ομ, νἱ, ἴῃ ρεγρείυο σοιηπιεηῖ. ἰπ θη. αὐτῶν] 

αὐτου ΤὨεοβοτγεῖ. ἰὰ Οοἀ. 220 πῖοος [εἀ ἴἰπ Ἐά. 1. ο. υἱὲ ψαι. εὗρεν] 

καὶ εὑρ. 62, 147. παρὰ] ὑπὲρ ΟΠ. ΟὨγγί. νἱ; 1. ς. ὙΠεοάοτεῖ. 

(υϊ ἰῃ Οοά. 229. πι|ὲοὸ) ἰπ Ἑά. |. ς. (εἀ ἰπ (οά. 811ο ὑπὸ υἱ Νῖ. 
τοὺς ἐπ.} α τοὺς 430. τὲς μαάγ.} κα τοὺς 22. κα τὰς ὙΒεοάοτεῖ. 

(αἴ ἰπ Οοά. 229 π|ε0) ἴῃ Εά. 1. ς. 1δεἀ μαθεῖ 'π Οοά. αἱῖο ὑπο. τὰς 

ὄντ.] καὶ τοὺς οντ. 147. τάσῃ} κα 11, ΧΙ], 345 3Ὁν 148, 230, 

232. Οοπῖ. Ασα. ὙΓμεοάοτεῖ. (ας ἴθ Οὐά. 220 πιεο) ἰῃ Ἐά. ]. ς. 1εἀ 

ΒΆδεῖ ἰῃ (σά, αἷϊο ὑπο. μιαθεῖ ἰπ σπαγαέξ. τηϊπούε Αἴεχ. 
ΧΧΙ. Τοῖυπι Τφοπηπῖᾶ ποῦ οἶϊαὶ ΟἾγνί, νἱ, ἴῃ ρεγρεῖο ςοπι- 

τηθηΐ. ἴῃ Ώδη. Καὶ] εχρήπησης πλὴν Ατὰ. Οοαά. ταπΐατι πὸπ 

οτπεβ. Αγ. Ἑά. Ηἰϊς ἱποὶρις σαρὰῖ ἐεσυπάυτηῃ Αττη. 1. Δα- 
νὴ} -Ἔ ἐν ταις ἡμέραις ἐκείνῶις σώφρων; καὶ ἐνδοξος ὑπερ παντας αυ- 
τῶν 34. ἑνὸς] α (ἢς) Ατπι. 1.Ἅ Κύρου] του Κυρ. ὅ2, 147. 
τὸ βασ.} κα τὰ ϑῖαν. Οἴἶγορ. 

3 “ὦ, 

εἰσαγαγεῖν} τον 

1. Ἐν τῷ---ἐνύπνια αὐτοῦ} καὶ ἔΐδες εἰ 4128 ἰ}5 ἰητεταοεης, εἰ μα]εῖ 
Ῥίο ΜΠπ|5 ἰδαυεητία ὁρῶ τὸ ενυπνιον Ναδουχοδονοσορ καὶ τοὺς μαγους 
απορησαντας γνωρίσαι χαὶ ἐπίιλυσαι αὐτὸ κέλευες σφαγηναι" κινδυ- 

νενοντὰς δὲ καὶ τοὺς σερι Δανιῖλ ἐσωσὲν 6 Θεὸς ἀποκαλυψας αὐτω 
(Ώς) τω Δανιηλ τὴν εἰδησιν τα ἐνυπνια 6. Τἰτυΐυτα ἢνε ἰπλιδυι πὶ 

εχ πιᾶγρ. Ἱπάιιχὶς Ἰηϊυ5 1 ἰὈγαῦῖ5, ᾿ρῆ 5 τοχιῶβ εἰδῇ Ιοσο. Ἡϊιπς 

ἐρίιπι Τἰθιυπι μαδεῖ ἴπ πιᾶγρ. 88. ἐν] καὶ ἐν 62, 147. ἔν τῷ 
ἔτ. τῷ δευτ.) ἐν δὲ τω δεντ. ετ. 34. τῆς βασιλ.} -᾿ Ναξεχρδὸ- 

νοσὼωρ 3553230. (οπιρί.  ἰάεπι Ὑπεοάοτεῖ. ἴπὰ (ὐοά. 220 πηθο, {εὰ 

Ἔ τοῦ Ναδουχοδονόσορ πᾳ Ἐάὰ, 11, 6γς, εἰ -- Ναδεχοδονόσορ τληἴυπὶ 
1, τογ7. 1078, εἴ ἴῃ (σά. αἰΐο ὑπο. - Ναξουχοδονοσορ 22, 23, 34, 

36, 42, 48, 40, ς1, ό2) 87.) 89, 90, 91) τού, 1479) 148) 228, 231, 232. 

433. ΑΙά, Ομὶρ. ΟΠ. νἱ, ἴπ Ρεγρείι!ο σοπηπηεπῖ. ἴὼ ἴδ, ϑίαν. 
Νιαὀμελοάοποίον γεσὶς Οορι. [40]. -Ἐ εἴας Αγαι. (οάά, τδηῖαπιὶ ποὸπ 

οὔχηδβ. Αση. ΕἘά. ἐνυπνιάσϑη] ἡνυπν. αυ]ἀεπὶ ρἰετίφυς (οὐ, Οταςί, 

{ἃ Βαδοηῖ ἀυοάεοϊη υἱ Ναῖ. εἴ ἄς Ὑδοοαοτεῖ, ἴῃ Οοα, 220 πηεο, [δὰ 

ἡνυπν. ἴὰ Ἐά. 11. ες. μαδυτ αἱ Καῖ. 16 ἰἰΐεγαε Ὡς ταί ραυίυΐυτη, εἴ 

οἰδὲν (ἢς) {υρτγαίςρι. 34- εἰ μνιπίαυ! Ατγλ. ι. Ναξουχοδ.] 

α Πἰὶς 220. κα ηύοψφυε Ὑποοάοτεῖ. (υΣ ἴῃ (οά. 220) πιθ0) ἴῃ Εά. ἱϊ, 

1077). βασιλεὺς Ναδεχ. 34: πη. 1. αὐτῷ τ" -τ-αὐτῷ υἱκ.} 
α αἰτεγαῖσ, εἰ 4ια [ῖ5 ἱπιετίασεηῖϊ 3. 220. αὐτῷ 41, Ατη). 1. 

ἐγένετο) απεγένετο 22, 34» 36, 48, ςτ.9 231. Οΐρ. ἔς ὙπΠοοάοτεῖ. 

(υζ πα Οοά. 229 πιεο) ἰπ Ἐά.]. 5. ΠιΑΓροὸ ἀπερὴ 36. δεῖ ἰάεπι 

ὙΜεοάοτεῖ. (ας ἴῃ τοᾶγρ. Οοά. 229 τηεο) ἱπ Ἐά. ᾿ΐ, το)γ8.. ἀπ᾽] 
κα 14). ἐξ Ομιγῦ. νἱ, Ι. ς. αὐτῇ υἱϊ.} -Ἐ λέπας Οορι. 40]. 

11. Ησος οοπιπιᾶ οὐπὶ οοιησηδῦρθιυβ ἀυοάεςϊ!πιὶ “ει θη υ5 ργα- 

τοττητῦς ΟἾγγί. νἱ, ἴῃ Ῥεγρεῖυο οοπιπιειῖ. ἱῃ [λδη. καλέσαι] 

του καλ. 432. ΟΝ. ἢς ὙΜεοάοτεῖ, (υξ ἴα Οὐ. 220 πιε0) ἴῃ Ἐά. 

ἢ, 1078. καλισατε ΧΙῚ, 22, 33» 355 36, 48, 49), ζ1, 228, 231. 

ΑΙά. φοεαδεπὶ Ατπι. Οοαά. ταητιτ ποη οπιηθ5. Ατηι. Ἐά, τοὺ; 

ἐἔπαοιδ.} οπιπος ργαταϊτς Αὐτῃ. 1. μαγ. καὶ τοὺς φαρμ,.] φαρμ.. 

και τοὺς μαγ. 233. καὶ τοὺς Χαλδ.}] α ὅ2, 14). τῇ ἀναγί.} 

του ἀπαγῖ. 148. λτοῦ230. τῷ βασιλ.]} κα 230. τὰ ἐνύπνια] 

τὸ ενυπνιον ΧΙ], 33, 34. 16, 48, 49, ς1, 87, 90,91», 1οὔ, 130, 228, 

2431) 232, 233. ΑἰΙά, ΟΒῖρ. δῖαν. Θεοῦ. Ατσπι. 1. ἴϊίαυε. Αγπι, Ἐά. 

ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (υϊ ἰπ Οοά, 229 πιθο) ἰπ Ἐά. 1]. ς. καὶ ἦλϑ.] κα καὶ 

Ὑπεοάοτει. ἱπ Οοά. 229 πῖεο, [δὰ μαθεῖ ἱπ Ἐά. ᾿. ς. κα καὶ τη. τ. 

ἤλϑαν] ηλϑὸν 22,23, 2ύ, 33, 34.) 35» 30, 43, 48, 49, ξῖν 87, 90, 91» 

τού, 130, 1475 148, 230, 231) 232) 233. ΟὈΠΊΡΪ. ΑΙά. Αἰεχ. ἃς 

εχ οοῖτ. {εὐ ηλϑαν ρήπιο, ΧΙ]. ἦλθον ΤΠιεοδοτεῖ. (υζ ἐπ (οά. 220 

ταθο) ἰῃ Ἐά4.]. ς. εἰσῆλθον ΟΠϊρ. καὶ ἔςησ.] α καὶ πη. 1. 

1Π. εἶπεν} ἀϊεὶξ Αὐτὰ. τ. ἠνυπνιάσϑ.} ἐνυπνιασϑ.. ΠΠ, ΧΙ, 

22, 33) 34, 355 36, 42, 48, ς΄) 228, 230, 231) 232. Οομρὶ. Αἰά. 

Ομῖρ. ἢς Ὑεοάοτεϊ. (ας ἴα Οοά. 229 πιεο) ἰπ Ἐά. ἰϊ, το 70. ἤνυπνι- 

ἄσϑην ἴὰ ςμαγαέξ. τοϊποτε Αἰοχ. -Ἐ ἐνύπνιον ΧΙ], 22, 345) 36, 48, 

1) 231) 233. ΟἿϊρ. -Ἐ ἰάεπι “Πεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229 πιθο) 

ἴῃ Ἐὰ.]. ο. τὸ τῦν. μου] μου τὸ ὧν. 34: γνῶνα!} -᾿ τι εςι 

34 
ΙΝ. ἰλαλ.] εἰπαν ΧΙ], 89, 233. εἰπὸν. ΠῚ, 43, 46. υἱ 8. ἴη 

οἰαγαδδ. πιΐποτε ΑἸεχ. τῷ βασ. Συρ.] Συρ. τω β. 34. βα- 
σιλεῦ] βασιλευς (ἔς) 147. λέγοντες γα ΩΣ 34. «αἰϊεεπίες βὸ, 

γεχ Οορῖ. 40]. καὶ εἰπὸν ῥγφπιυταηϊ .36,) 1. εδάθπὶ ργβο πη ὶς 

Ὑπεοάοτεϊ. (υς 'π Οοά. 249 πιδο) ἴῃ Ἐά. ἵ, το)7ῦ9. εἰς τὰς αἰῶν. ζ.} 
εἰς τον αἰών ζ. 3ς. ἂς Ὑπεοάογεῖ. ({εὰ πο ἱπ σα. 620 πιρὸ, εἴ 

8Ἰ1ο τππο) ἰπ Ἐά. 1. ς. ζ, εἰς τοὺς αἰῶν. ΟΠ. χὶ, τὸ 9, {εὰ Αἰ] υς 
γαι. σὺ} ,. 3ς. εἰπὸν] {δααΐτγ τοῖς, αυδίιον Πἰτετῖδ ἰπῖτα 

“ Ῥοῦτβ τορυ ἀϊδίιπη, 232. εἰπὲ ΟΒὶρ. εἴ ὙΤΠοοάογοι. (οἵ ἴῃ Οοά. 229 

πιθο) ἴῃ Εἀ.]. ς. τὸ ἐνγύπν.] -Ἐ σου 34. 90. Οορῖ. ]80]. κα 91- 

καὶ υ:.1 καὶ ἡμεῖς 34. τὴν σύγκρ.} -Ἐ αντου ΧΙ], 22, δύ, 33, 

355), 36) 42, 48, 495) 51) 62, 90, 919» τού, 1475 2289 230, 2321) 232) 

413. Οοπιρὶ. ΑΙά. Ομῖρ. Αγαῦ. αν. Ατπὶ. 1. ΔἸ ϊαιιο. Αγπι. Ἐά. 

- ἰάοεπι ΤἬοοδοτεῖ. (υἱ ἴα Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἑά. Ἰ. ς. “Ἔ αντων 87. 

τὴν σύγκχρ. ἀναγί.} αναγῖί. αὐτὸν τὴν συγκρ.34. ἀναγῖ.} απαγί. 

ὅς, 45, ςἴ, 130, 432. ΟΠΐξ. ὥς Τμεοάοτεῖ. (υΣ ἴῃ (οά, 229 πλεο) 

ἴῃ Εα.1. ς. Φίοεππης Ἄττα. τ. -Ἐ εἰδὶ δῖαν. 

᾿ ΚΕΦ.Ὶ, Ὁ 

γεῖν αὐτοὺς, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὲς ὁ ἀρχιευνέχος ἐναντίον ΝΜΝαξουχοδονόσορ. Καὶ ἐλάλησε μετ᾽. 10, 

; 3 ρ ΝΞ) ἯΝ ΄ ΄ 3 

σαὴλ, χαὶ ᾿Αζαρίᾳ' καὶ ἔςησαν ἐνώπιον τῇ βασιλέως. Καὶ ἐν παντὶ ῥήματι σοφίας χαὶ ἐπιςή- 20. 

ΚΕΦ, 

" " Ἢ " Ν ᾿ ς. ν »Ψ2 Ν 
ἘΝ τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας, ἐγυπνιάσϑη Ναξεχοδονόσορ ἐνύπνιον, χαὶ ἐξέςη τὸ πγεῦ- τ΄ 

᾿ »“, .,εν » 5.) 7 » 2 ,» - ν γ ε ΝΝ ΄ ν. » ΜΝ 

μα αὐτοῦ, καὶ ὁ ὕπνος αὐτῇ ἐγένετο ἀπ αὐτ. Καὶ εἰπεν βασιλεὺς χαλέσαι τὰς ἐπαοιδὲς, 2, 
» “Φ᾿᾽ 5» .“ “" ρ᾿ ͵ 

καὶ τὸς μάγους, καὶ τὸς φαρμακὲς, χαὶ τοὺς Χαλδαίες, τῇ ἀναγ[εῖλαι τῷ βασιλεῖ τὰ ἐνύπνια 
“ ᾿ 3 ΄ τ Ῥ 2. ὋὋ ες Ν 9 ' 

αὐτῷ" χαὶ ἦλϑαν, καὶ ἔςησαν ἐγώπιον τῇ βασιλέως. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, ἡνυπνιάσϑην, 3. 
- " “, φᾷ Φ ΄ ε ρ ἰδ ρῷ 

χαὶ ἐξέςη τὸ πνεῦμά μου, τοῦ γνῶναι τὸ ἐνόπνιον. Καὶ ἐλάλησαν οἱ Χαλδαῖοι τῷ βασιλεῖ 
[δὴ ρ ᾿ ρ σ΄ Ν 

Συριςὶ, βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰωνας ζῆϑι" σὺ εἰπὸν τὸ ἐνύπνιον τοῖς πταισί σου, χαὶ τὴν σύγκρισιν 

4. 

Π, 



ΚΕΦ. 11. 

ἀναγ[ελοῦμεν. ᾿Απεχρίϑη ὁ ὃ βασιλεὺς τοῖς Χαλδαίοις, ὃ 0 λόγος ἀπ᾿ ἐπ ἄπέςη" ἐὰν μὴ γνωρί-- 

10. 

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤῸΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

δητέ μοι τὸ ἐγύπνιον χαὶ τὴν σύγκρισιν, εἰς ἀπώλειαν ἔσεσθε, χαὶ οἱ οἶκοι ὑμῶν διαρπαγήσονται. 

Ἐὰν δὲ τὸ ἐνύηγιον χαὶ τὴν Δύν νάὼ αὐτῷ γνωρίσητέ μοι, δόματα χαὶ δωρεὰς χαὶ τιμὴν πολ- 

λὴν λήψεσθε παρ ἐμδ' πλὴν τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτῷ ἀπαγίείλατέ μοι. ᾿Απεχρίϑη- 

σαν δεύτερον, χαὶ εἶπαν, ὃ βασιλεὺς εἰπάτω τὸ ἐγύπνιον τοῖς ““αισὶν αὐτῷ, χαὶ τὴν σύγχρισιν 

ανοιγίελξμεν. Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς, χαὶ εἶπεν, ἐπ᾿ ἀληϑείας οἶδα ἐγὼ, ὅτι χαιρὸν ὑμεῖς 
ἐξαγοράξετε, χαϑότι ἴδετε ὅτι ἀπέςη ἀπ᾿ ἐμδ τὸ ϑημα. Εδἂν ὅν τὸ ἐνύπνιον μὴ ἀναγείλητέ 
μοι, οἶδα ὅτι ἐῆμα Ψεῦσει καὶ διεφϑαρμένον συνέϑεσϑε εἰπεῖν ἐνώπιόν με, ἕως ὃ ὁ χαιρὸς παρέλ- 
θη" τὸ ἐγύπνιόν μου εἴπατέ μοι; χαὶ γνώσομαι ὅτι χαὶ τὴν ὦ αὐτὸ ἀγαγίελέῖτέ μοι. 
᾿Απεχρίϑησαν, οἱ Χαλδαῖοι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, χαὶ λέγουσιν, οὐχ ἕςιν ἄνϑρωπος ἐπὶ τῆς 

ξηρᾶς, ὅ ὕςις τὸ ῥῆμα τῷ βασιλέως δυνήσεται γνωρίσαι, χαϑότι πᾶς βασιλεὺς μέγας χαὶ ἄρχων 

ν. ᾿Ἀπεκρ.] καὶ ἀπεχρ. 22, 23) 36, 48, 49, 90, 230, 231. 
Οουρὶ. Αταθ. “Ἐ δὲ ΧΙ], 228,233. -Ἑ γὰρ εὐθὺς (ἀε ἤιο πἰπιι- 

τὰ π1} ὙὨΒεοάοτγεῖ. (υς ἴῃ Οοά. 229 π|60) ἰη Εά. 1, τοϑο. ὄπεκχρ. 
ὁ βασ.} ὁ δὲ εἶπεν, (οτρία Ρὲῦ δ] δ πηδηυ πὶ, 51. -Ἐ καὶ εἰπὲν 23» 
26, 33. 345) 42, 40, 62, 857, 90, 91, Ιού; 130, 1479) 148, 228, 210, 

431, 2327 233. Οομρ]. Αἰά. ΑἸεχ. ΟΠϊρ. Οορῖ. 740]. Ατὰῦ. Ο εοτρ. 
-Ἐ οαάσπι ὙΠεοάογεῖ. (υἴ ἰπ Οοα. 520 π|60) ἴῃ Εά.]. 6. -Ἐ εἰ ἀἰϊείξ 
Αττὴ. 1:. αἰϊΐψυς. Αγ. Εά. -Ἑ ἀϊκὶ 5ἴαν. τοῖς Χαλδ.}] α ςι. 
Ἔ καὶ εἰπὲν “6, 36, 48. ὃ λόγος ἀπ᾽ ἐμοὺ ἀπ.} απερςη απ᾿ ἐμου 
τὸ εἐνυπνιον 34. ἀπ᾿ ἐμὲ ἀπ.} ἀπεξὴ απ ἐμοῦ 345 υῖ πιοάο νἱἀϊ- 

ΤῊι15, εἴ ἢς 22, 26, 48,231. ΟΠΐρ. ἔς ΤΒεοάοτεῖ. ἴπ Οοἀ. 229 τηθο, {δὰ 

ἐπίςη μου ἴῃ Ἑά. ]. ο. εἰ αὐ Ψαῖ. ἴπ πὸ δ]1ο (σά. ἐῶν] - ουν 

22, 23, 26, 33) 34) 306, 42, 48, 40, ς1, 62, 87, 90) 91, 130, 147, 
148, 210, 231, 232, 232. (ομρί. ΑἸά. Αἰδχ. (Πρ. ϑδιδν. Απῃ. 

(οὐά. ταπτπὶ ποη Οππθ5. Δέπι. Εὖ. -1- ἴάεη ὙΠοοάοτγεῖ. (οἴ ἴῃ 

Οοά. 229: πιεοὴ ἴῃ Ἐά.]. ς. -Ἐ Με Ατπι. 1. γνωρίσητέ] γνω- 

ρήσεται (ἢς) ό. τὸ ἐνύπν.---τὸ ἐνύπν. 1 ἴπ σοπι. 61 α αἰτεγυΐγα εἴ 
48: 1ἰ5 ἰηϊει)ασεηί 232. τὴν σύγκρ.} -Ἐ απαγίειλητε μοι ΧΙ]. 
“Ἔ αὐτοῦ 22, 33» 34: 425) 49, 51») 62, 87, 90, 91, τοῦ, 130, 147, 148, 
228, 210, 2317) 233. (οΠΡΙ. ΑἸά. ΑἸοχ. ΟΠΐρ. Αὐτὰρ. δῖαν. ΑὙπΊ. τ. 

αἰΐχυε. Ασπτη. Εά, -Ἐ ἰάεπι Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἰῃ Οοά. 229 πηεο) ἰπ Ἑά. 
1. ς. ἔσεσϑε) - σαντες 34. διαρπαγήσ.] εἰς διαρπαγὴν ΧΙ], 
228. εἰς διαρπαγην ἐσονται 40, 90. 

ΨΙ. ἐνύπνιον 12] Ἐ μου 34. αὐτὰ 19] 33, 228. δό- 
μᾶτα καὶ δωρ.} δωρα καὶ δοματα ΧΙ]. δομ. καὶ δωρεαν τοῦ. 

ΑΙοχ. Ῥ πω α Ατῆι. (οαά. ἰΔητιπὶ ποπ οπλπθς. Ἄττῃ. Εά. τι- 

μὴν πολλὴν] πολ. τιμ. ΟΠΐρ. κα πολλὴν Απῃ. Οοὐά. ἰλπῖπι ποπ 
Οπιηθβ. Αττη. Ἐά. στολὴν σιπὶ [44.1] 34. ἐνύπν. 25] - αὐτου 
(ς) 62, φ1, 147. αὐτῷ υἱ1.1 α ΑΙά. ἀπαγ[είλ.} ἔς, [εὰ 
ἴωρεν πὶ εξ ν {ιρταίοτρι. ΧΙ]. αναγίειλ. 235) 233. (ΟΟΠΙρΙ. γνωρι- 
σατε 80. 

ΝΙ. ᾿Απεκρ.------οἶπαν) αὐτίκα τοινὺν εχεῖνοι τρῶλιν προς αὐτὸν 

ἔφησαν 229. ϑυπηῖ διὸ νεῖῦὰ ὙΠεοαογεῖ Ἱρῆν5 ἰη Ἐἀά. 1ϊ, τοϑο. 

Ἐπ᾿ ετρο νεῦθα σοπηπη ητΑΥ} 'π Ιοσιπλ νοουπι τεχιυδ απ ἃ 1 Δ γαγῖο 
Πιβεθα! Οὐοὰ Ιοηρο δὸ ἱπαιάϊο εἴ, ἀὠπεκχρίϑ..] καὶ ἀπεχρ. 42,233. 
(οπιρὶ. Αὐαρ. 8᾽.ν. -Ἑ ον Χαλδαῖοι τού. ΑἸεχ. δεύτερ.} τὸ 

δὲυτ. 25, 34, 36, 42, 48, ξ1.).2321. ΟΠξ. δὲ υφεέρον σογγιρίε 23. 
εχ δευτερου τοῦ. ΑἸεχ. χαὶ εἶπαν}] α τού. καὶ εἰπὸν 33, 34) 42), 

ξι, 87, 130, 228,230. ΑΙά. -Ἐ τω βασιλει 22, 34. 36, 48, ς1, 230, 
531. 232. ΟΠΐρ. 5[αν. Οἷἶτορ. ὁ βασ. εἰπάτω] βασιλεῦ εἶπον 22; 
36, 48, ς1, 231. βασιλεὺ εἰπε 34. ΟΠΐρ. βασιλεὺς εἰπε Ὑεοάοτεῖ. 
ἴῃ Οοἀ. 229 τηθο, (δὰ εἰπὲ ταπίυπι ἴῃ ΕΔ. 1]. ς. ἐνύπν.} -Ἑ σε 34) 
46, 48, ς1) 230. -Ἐ ἰάεπι Ὑμεοάοτεῖ. (ας ἱπ (σά. 229 πιεο) ἰπ Εά. 
Ι:ς. -Ἐ αὐτὰ 120. τοῖς παισὶν αὐτοῦ] 230. Ἐχ ὁμοιοτελευτῷ, 
ΤᾶΓη ἃπίο εἴ ρος μᾶ5 νοσθβ μαρεῦδὶ σοὺ ἀτοβεῖγρυβ Οὐοάεχ. αὐτϑ] 
σον 25, 34) τ, 231. ΟΠΐξ. σα Ὑβεοάοστεῖ. (ας ἰπὰ Οοά. 220 πιεο) ἱπ 

Ἑά. 1. ς. σύγκρ.} Ἕ αὐτοῦ 22, 26, 33, 345) 35» 42, 49, 51) 62, 

87, 90, 91») τού, 130, 147, 228, 231) 232) 233. ΟΟΙΏΡΙ. ΑἸΑ. ΑΙοχ. 

ΟΠΐρ. Ατδῦ. ὅγτγ. ἴῃ Βα - εῦγ. δῖλν. Θεοῦ. πῃ. σ. δ] 11αχ6. Αγπι. 
ἘΔ. -Ε ἴάεπι Τπεοάοτεῖ. (εξ ἴῃ Οοά. 229 πιδο) ἰπ Ἐά. 1. .ς. ἀναγί.} 

απαγῖ. 22, 235 33» 34ν35» 42. 49, 51,90, 91, 148, 228. (Πρ. ὥς, 
Ὑπεοαοτεῖ. (υἵ ἰπ Οοά. 229 πι60) ἴῃ Ἑά. 1. ς. 
Βαι- εῦτ, - ἐλ δῖαν. 

ΨΙΠ. Καὶ] , 34, 34» 130. ΑΙεχ. 
220 τῆεοὸ) 'π Εα, , τοϑο. 
ἀοτχεῖ. ἀπεχρίϑη γὰρ (υΣ ἴῃ Οοἄ. 229 πιεο) ἰπ Εά. 1. ς. 

τοχῖι ε σΟΠ)Γδηϊλσῖο ςουτιηρίαισ' ὁ βασ.} ὁ 62. 

μπὸς Ῥγδτλϊτας ὅγγ. ἴῃ 

,α ὙπΒεύάογεϊ. (υξ ἱπ Οοα. 

ΕΠ ᾿1ἴστγιπὶ 
λνῃν 

καὶ εἶπεν] 

ἀπεκρίθη} εἐφη αὐτοῖς 34. ὙΠεο-᾿ 

τοῖς Χαλδαίοις Οοτρὶ. εἰ {εὶ ΑΥτη. 1. οἶδα ἐγὼ] 

ἔγω οιἰδὰ 22, 36, 48, 221. εἰ ἔς Ὑεοάοτεῖ. ἴπ ὑπο Οοά. , ἐγὼ 62, 
147). ΟΠμῖρ. Ατῆι. 1. α ἐγὼ Ὑεοάοτεῖ. (ΠΑΌεΠ5 τάπηεη ἰπ Οοάά. 229 
τῆθο, εἴ ἴῃ αἱῖο υὐ Ναῖ.) ἱπ ἘΔ. 1. ς. καιρὸν] -Ε ,ἰχπιπιοάο 5[αν, 

ὑμεῖς] κα 34. ΑΥὔπι. σ. δἰϊϊψιιβ Ατπὶ. ἘΔ. καϑότι] καϑὼς οτι 
(πο) 230. ἴδετε] οἴδατε 1Π|, ΧΙ], 212. ΟΠ. Ατπὶ. Οοάά. τδη- 
Ὁ ΠΟῚ ΟΠΊπε5. Ατη. ΕἘά. ἴδετε ἴῃ σπαγδές. πιίποσε ΑἸοχ, εἰδετε 
22, 33», 26, 48, 40.) ς1,), 87, 90, τού, 130, 258, 231, 233. Οὐοιηρί. 

ΑΙ4. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (υὐ ἴῃ Οοά. 229 πιεο) 'ἰπ Ἐά. 1. 5. εἰδητε 3ς. 
ἀπ᾽ ἐμοὺ τὸ ῥ.} τὸ ρ. ἀπ᾽ ἐμου 23, 36, 48, 23:.- ῥῆμα] ονὰρ 34. 

ΙΧ. Ἐὰν ἦν] λα ὅν 26, παπὸ Α'ὶ Ασπι. 1. ἐνύπν. 12] -Ἑ μου 
44. ἀναγῖ.] ἀπαγῖ. 3.5, 36, 42, ς1,) ὅ2, 147, 148, 233. ΑἸεχ. 
Ομῖρ. ἢἥς Ὑπμεοάοτεῖ. ἴπ Οοάά, 229 πῆεος εἴ αἱῖϊο ὑπο, [εὰ ἐπαγί. 
ἴπ Ἑὰ. ᾿, τοβϑο. απαγίειλατε 34. μοι 15} Ἔ ἐν ἐξὶ τὸ δογμα 

ὑμῶν 22, 36, 48, ςτ, 221. Οἢΐγν. ἧς Ὑπεοάογεῖ. (υἱ ἴῃ (οά, 229 

τη60) ᾿π᾿ Ἐά, ]. ο. [εἀ ἴπ απο αἰϊο Οοἀ. μδεο πο βαθεῖ. -Ἐ ἐν ἐγὶ δογμᾶ 
ὑμῶν 65, 147. “Ἢ ππππὶ οἱ τεξῥοημπι υογνάπι οσὰπὰ ἀττιουΐο δ[δν. ΟΥὐ- 
ἴον. οἶδα] χαὶ οἰδὰ 22, 2321. ΟΠϊρ. δ[4ν, Οἴτοσ. ἢς ὙΠεοάοτεῖ. 
({εὰ ἴπ (οά. 229 πιδὸ υἱ αἵ.) ἱπ ἘάᾺ.]. ς. -Ἔ φρο Αὐῃ. Ἐά, καὶ 

διεφϑαρμ.} καὶ καὶ Αγ. Εά. συνέϑεσϑε] συνεσεσϑεὲ 62. ΟΡ. 

εἰπ. ἐνώπ΄. μου} ἐνωπ΄. μου εἶπ. τοό. εἰπ. ἐνωπ. ἐμὸν ΧΙ], 3ς. ΑἸδχ. 
5] δὲ 34, 3-. ὃ καὶρ.} α ὁ, εἴ -Ἐ μοι» 3. παρέλϑη] Πῖς 
πο ἀϊππίηρυϊς Οοπρ. μου 2] λ Απῇ. 5. εἰπατέ] εἰπῆτε 
ἃς, καὶ γνώσ.} τοτε γνωσ. 34. καὶ γνωρισομαι 26. 

Α 34. 

χαὶι γνῶω- 

ρισω 230. χαὶ οἰδὰ 130. Οεοτρ. καὶ τὴν σύγκρ.} α καὶ 26, 
τού, 148, 232. Αἰεχ. κα καὶ Ὑεοάοτγεί. (υὐ ἴῃ Οοά. 229. πΊε0) ἱπ 
Ἐάὰ. 1. ς- αὐτοῦ} ΧΙ]. ἄναγί.] ἀπαγί. 22) 3. 36, 498, 
ξςι. αναγίειλητε 233. 

Χ,. ᾿Απεκχρ.---λέγουσ.} μας εἰ φιια: 115 ἱπιεγδοοπς οτηϊῖς Τ᾿ πεοάο- 

τεῖ, (υἵ 'π Οοά. 229 τῃεο) ἴπ Ἑά. 11, τοϑι. ἄπεκχρ.] καὶ ἀπεχρ. 
23) 42. ΑἸά. ΑἸΔΌἬ. -Ἑ τᾶλιν 22, 23» 206, 33, 349) 35, 36, 42, 

48, 499) 515) 62, 130, 147, 148, 228, 230, 231) 232») 233. (ΠΡ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. Οπϊρ. Αὐὰῦ. δῖαν. Οἷϊγορ.0 -Ἐ γαγίμς αμσηι δῖαν. Μοίᾳ. 

οἱ Χαλδ.] -ἰ τὸ τριτὸν 34. ἐνώπ. τοῦ βασ. καὶ λέγ.] καὶ εἶπον 
ἐνωπ. τοῦ βασιλ. 22, 36, 48, ς΄, 228, 231. τὸ βασιλ. τ᾿ -τ-τῷ 
βασιλ. 23] , αἰϊεγαῖτα εἰ 4ι85 Ηἷβ ἰηζετασεπε 120. λέγουσιν] εἰ- 
πᾶν ΧΙ]. ϑ8ϊαν. εἰπὸν 32.) 3) 87), 232. ΟΠϊρ. 1 βασιλεν 24. 
ἔςιν] ἔςιν γὰρ ἔλεγον ὙΜΒεοάοτεῖ. (υἵ πη Οοἀ, 220 π160) ἴῃ Εά. ]. ς. 8ο- 

ἴυπὶ ἐχ σογημηδηϊατῖο τοχίι!η Ὁ ις Ἔχοαρὶς 1 1Ὀγαγίι5. ἄνϑθρωπ. } 

“Ἢ σήμερον 34. ὃςις}] ος 33), 34. 87, 228. ΔΙά. Αττη. ΕΔ. τὸ 
ῥ. τοῦ βασ. δυν.] δὺν. τὸ ρ. τουτο 34,35) 42,)430. δον, τὸ ρ. του β.᾿ 
τοῦ. Οομαρὶ. ΑἸεχ. κα τὸ ῥ. τὲ β. ὙΠπεοάοτει. ἰη Οοά, 220 πιο, {εἀ 
μαρεῖ Πιρρίεῖα ραττίπι ἴῃ Ἐά.]. 5. νεγόμπι ἦος γεσὶ ῥοίεγ!! οαττ ἀγα 15 

81αν. Οἶτοξ. τὸ ῥ. τῇ βασ. δυν. γν.}] δυν. γνωρ. τὸ ῥ, τῇ βασ. 
Ομΐρ. ὃδυν. γν. τὸ ῥ. τ. β. Ὑπεοαογεῖ. ᾿η Ἑά. 1. ο. δυν. γνωρ.] 
γνωρ. δυν. Χ]]Π.  ῴΖδυνήσετ.) δυναται ΧΙ]. δυνησηται 1ς. γνω- 
ρίσα!] του γνωρ. 62, 147. - σοι 34. -Ἐ τῷ βασιλεῖ ὙΠεοάοτεῖ. 

(ας ἰπ (ὐοά. πλεο 229) ἰπ Ἑά. 1. ς. καϑότι] καὶ οτιὶ (ῃ.) 26. οτι 
22) 48, ΚΙ, 221. πὰς] α Ὑβεοάοτες. ἴῃ Οοά. 229 τηεο, πεᾷὰε 

μαεθαῖις 'π ο]5 ἴεχαι, {εὰ εχ (οά. {πρρίενῖς Ἑάϊῖοσ ], ς. μέγ. 
καὶ ἄρχ.] καὶ ἀρχ- μέγ. 22, 36, 48, 51, 231. ῥῆμα τοιξτον] 
ΤοΙουΤΟ ρ. 26. ρ. ΤοιδτῸ 22) 51) 130, 148, 231) 232. ΑΙεχ. ρ. τατὸ 

ἃς. ἐπαοιδ.} παντὰ ἐπαοιδ. 22, 36, 48, τι, 62, 147, 231. ΟΠ Ϊξ. 
σοῷον 232. α ΤἬεοάοτοῖ. ἴα Οοἀά. 229 τηεος εἴ «ἴϊο; εἴ ἴῃ ἙΕὰ. 1. ς. οΧ 

8110 (οἀ, ζιρρίεῖυσ. α ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐπαοιδ. χὰ; καὶ Χαλϑδ.] 
ἑπεάπί σίονε:) γιᾶφοι, εἰ (λαίάσεος (ορῖ. 40]. Ατγηι. 1. μάγον] και 

μᾶγ. 26, 62, 1417, Αταὺ. Αγπι. Οὐἀά. ἰλππηπὶ ποη οπηπεβ, Αστῃ. Εαὰ. 

ς 



ΝΗ͂Ν πε τιςνςς ως, μετ νως ὡς ὡς Σὰ 

ΔΑΝΙΗΔΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 

ΚΕΦ," 
μ ρ ἴω ’ Ν ρ᾿ ΄ ε ’ ἣἃ ε Ν 

ὁῆμα τοιᾶτον οὐκ ἐπερωτᾷ ἐπαοιδὸν, μάγον, χαὶ Χαλδαῖον. Ὅτι ὁ λόγος, ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπε- χγ. 
ρ ς΄ 3 ε ρ »" ΄ 2 μὰ ε Ν 

ρωτᾷ, βαρὺς, χαὶ ἕτερος οὐχ ἕςιν ὃς ἀναγ[ελεῖ αὐτὸν ἐνώπιον τ βασιλέως, ἀλλ᾽ οἱ ϑεοὶ, ὧν οὐχ 
[ 

ἔςιν ἡ χα]οιχία μετὰ πάσης σαρκός. 

τὸς σοφὸς Βαξυλῶνγος. 

’ ἰδέ νΣ» ρ “" 3 7 

Τότε ὁ βασιλεὺς ἐν ϑυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀπολέσαι πάγ]ας 
Μ . δό . » 7 “2 φ 

Καὶ τὸ δόγμα ἐξήῆλϑε, χαὶ οἱ σοφοὶ ἀπεχτέννοντο" χαὶ ἐζήτησαν Δα.- 
»“) ρ᾿ ὲ ᾿Ὶ Ν Ν οὐ) ρ᾿ 

γιὴλ χαὶ τοὺς φίλες αὐτῇ ἀνελεῖν. Τότε Δανιὴλ ἀπεχρίϑη βουλὴν χαὶ γνωμὴν τῷ Αριῶχ τῷ 

ἀρχιμαγείρῳ τοῦ βασιλέως, ὃς ἐξῆλθεν ἀναιρεῖν τὰς σοφὲς Βαξυλῶνος. Αρχὼν τ βασιλέως, 
ης 7 2ῳ» »" ς Ν εξ 3 δὴ 3 ’΄ ἰϑν ΄ 3 ΄ δὲ ἡ 3 . ν, 

περὶ τίνος ἐξῆλθεν ἡ γνωμὴ ἡ ἀναιδὴς ἐκ προσώπου τοῦ βασιλέως ; ἐγνώρισε δὲ ὁ ̓Αριὼχ τὸ 
:" σῷ ΄ ., δ 3ῳ, Ν 27 2 ᾽΄ δὼ 32. »" ς κὰν 

ῥημα τῷ Δαγιήλ. Και Δανιὴλ ἠξίωσεν τὸν βασιλέα, ὅπως χρόνον ὁῳ ἄὐυτῳ, χαὶ τὴν συγχρισιν 
»Ὃ,᾽΄, 5» ρ“ ρ ““, ρο ρῳ ν ρ. » με 

αὐτοῦ ἀναγίελῇ τῷ βασιλεῖ. Καὶ εἰσηλϑε Δανιὴλ εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, χαὶ τῷ ᾿Αγανίᾳ χαὶ τῷ 
ὴλ χαὶ τῷ ᾿Αζαρίᾳ τοῖς φίλοις αὐτοῦ τὸ ῥῆμα ἐγνώρισε. Καὶ οἰχτιρμοὺς ἐζήτουν παρὰ τῷ Μισαήλ χὰ! τῷ οἷᾳ τοῖς φίλοις ἕημα ἐγνώρισε. θμ ρὲ τῷ 

Ἔ φαρμαᾶκον 22. “ἡ χαὶ φάρμακον 26. ταντὰ μᾶγον Ὑπεοάο- 

τεῖ. ἰη Οοά. 229 πιεο, δὰ α ἰη Εά.}. 5. α ΑΙά. ογηποπι ὑππάσηπι 51αν. 
Οἴτορ. καὶ υ1:.}., ἢ, ΧΙ], 22,33») 355 36, 48, 49, ςτ, 87, 
90, 919 1ού, 228, 230, 231) 232) 233. Οοηλρὶ. ΑΙά. δ[αν. Οὔτγον. 

α Ὑπεοάοτεῖ. ἱπ Οοά. 229 τηεο, ἐεὰ μαδεῖ ἰῃ Εά. 1. 6. Βαῦθεῖ ἰῇ οἢᾶ- 

ταξὶ. τηϊποσε ΑἸεχ. 

ΧΙ. ὁ λόγος, ὃν] τὸ ῥῆμα ὃ (ῃγγῇ, νῖ, 221. ὁ βασ. ἐπερ.] 
ἐπερ. 9 βασ. 34, 36, 48, 230, 231. ΟΠΐρ. βαρὺς] βαρὺ ΟΒεγί, νἱ, 

Ι. ς. α Διῦ. ἕτερος --οΟὐτὸν] οὐκ ἔςιν ἄνθρωπος ὃς δυνήσεται 

διακρίναι αὐτὸ ΟΠ γῇ, ]. ς. {πὰ 4181 υἱ Ναῖ. ἀναγγελεῖ] ἐπαγἴελει 

33. ΑΙά. απαγἴίελει 42, 87, 91, 228. ἢς Τβεοάοτεῖ. (ας ἴα Οοά. 
229 π160) 'ἰπ Εά. ἰϊ, 1οβ1. αναγίειλη οο. απαγίειλη 40. δυνησε- 
ται αναγίειλαι 22, 36, 48, ξ1) 231) 233. ἄλλ᾽] οτι αλλ᾽ 233. 
ἐχρτίγησας ἀλλ᾽ ὅτι Ατσπι. Οοὐά. Ἰδητυπὶ πη οπηπεδ5. Αστη. Εά. αλλ᾽ 

γ ΧΙ], 22, 23) 34) 30, 42,) 48, 40, ςῖ, ὅ2, 80, 90, 91, 130, 231- 

ΑΙεχ. Ομΐρ. ἔς Τμεοάοτεῖ. (ποι αἴ ἰη Οοά. 229 πιο) ἴῃ Ἑά. ]. ς. 
ὅτι ἀλλ᾽ ἢ Οοιηρί. Δὶὶ 8[αν. Οἴτορ. οἱ 9ε0}} α οἱ ΧΙΙ, 22, 
23,34, 36, 42) 48, 49, ζ1,), 62, 80, 00, 915 130, 231. (ΟπΠΊΡ]. ΑἸἰεχ. 

Ομΐρ. ὥς Ὑπβεοάοτεῖ. (ποι αἵ πη Οοά. 229 πιεο) ἰῃ Εά.]. ς. κα- 
τοικία]) -Ἑ αντων 44. ΟἿϊξ. μετὰ] ἐπι 34. σαρκός} -Ἑ οϑὲν 
οὐκ ἐνδέχεται γένεσϑαι καϑαπερ οιει 22, 235 36, 48, ς1, 231. Ἐ εᾶ- 
ἀεπὶ (Ὁ κα (ῆς) Οἷς. -}- εδάεπιὶ ὙΠεοάογεῖ. ({ξὰ ποπ ἰπ (οά. 229 
Π160) ἴῃ Ἐά. 1. ς. -Ἐ οϑὲν οὐκ ἐνδέχεται γενεσϑαι καϑαπερ οιδε" 
κατέναντι τούτου" (0) 62. -Ἐ οϑὲν οὐκ ἐνδέχεται γένεσϑαι καϑαπερ 
οἱ κατέναντι τουτου (ΠΟ) 147. 

ΧΙΙ. ἐν 9. χαὶ ὀργῇ εἶπ.} εἰπ. ἐν 9. χαι Οργὴ 34. ϑυμ:} 

Ἔ πολλω 22, 26, 48, ξ1,) 231. ὅς Ὑμεοάογεῖ. (υΣ ἰῃ (οά. 229 

Π)60) ἴῃ Εά. ᾿ϊ, τοϑ2, {εἀ ὧἱ αῖ. ἴῃ αἰΐο (οά. ὀργὴ} - μεγαλη 
τοῦ. Ἀτὰρ. πολλὴ 23, 26, 33, 34, 429 ὅ2, 87, 89, 90, 919) 130, 

1475) 148, 2329 233. (ΟἸΏΡΙ. ΑἸά. ΟΠϊρ. δίαν. Ουδογρ. Ασῃ). σ. 4}}}- 

406. ΑΥπι. Ἑά. ἧς Ὑπεοάοτεῖ. ἴὰ αὴὸ (οά. -Ἑ πολλοὶ Χ]]. οἱ 

εἰ ἡ πη] τεῦ Τομδης ἀρυὰ Ούροςοβ χεςεηΐεβ. ἀπολέσ.} απολεσϑαι 
4ς. τοῦ ἀπολίσ. ΟΠϊξ. ταντας} , ΟΡ. Βαδ.] βασιλεως 
Βαδ. ό2, 147. Βαῤγίοπίογωπι Αττλ. 1. Οεογρ. 

ΧΙ]. τὸ] α ἅμ. τ. δυο. Ασῃ. Ἐά. δόγμα!) »παπείανπηα 

δίαν. Ατπ). 1. δἰ ἴχφιθ Αἰτη. Ἐά. -Ἐ ἐήως Αταδῦ. ο1] α ὅ2, 147. 

ἀπεκχτένν.] ἀπεχτεινόντο 26, 34) 130. (πρὶ. ΑἸεχ. ἄς ΟἸγγἕ, νἱ, 
ἴῃ ρεγρεῖιο οοπηηιδεηΐ ἴῃ  4η. 1εὰ 4118] υὐ ΝΑῖ. ἧς εἴίαπι ΤἬροβοτεῖ. 

(ποι πῃ (οά. 229 πιεὺ) 'π Ἑά. 1, τιοϑ2. απεχταίνοντο (0) 147. 
ὠπεκτένοντο Αἰά,. ἀπετεμνοντο τοῦ. καὶ ἐφ. καὶ τουτου γενο- 
μένου εζητ. 34. κ καὶ 8.αν. Οἴτορ. Αγπι. Οοάά. ταπῖα πὶ πο ΟΠΊΠο5. 
Ατ. Ἑά. ἰζητησαν] ἐφητησεν 148. ἐξήτει Οομρὶ. Δαν.] 
τὸν Δαν. 22, 30, 42, 48, ςι, 230, 231. (Πρ. ΟΠιγί. νὶ,]. ᾿ς. ὥς 
Ὑπεοάοτεῖ. (τ ἴα (οὐ. 229 1η60) ἴῃ Ἐά. 1. ς. καὶ τὸν σοφὸν Δαν. 
14. αὐτοῦ} κα 33) 228. ΑἸά. οἰνελεῖν] ἀποχτειναι 22, 36, 48, 
51)231. ΟΝγυΐ, νἱ, 1. ς.. τοῦ ἀνελ. καὶ αὐτοὺς 24. -Ἐ ἐϊίος ϑῖανυ. 

ΧΙΨΝ. Τότε] καὶ τότε ΟμιγΥ, νἱ, ἰπ ρεγρδῖαο φοπιπιθηῖ. ἴπ Ὁδῃ. 
Δαν.) ο Δαν. 33, 428, 2430. Αἰά. ὁ μακάριος Δαν. 34. Δαν. 
ἀπεχρ.} ἄπεχρ. Δαν. 22, 36, 48, 231. ἄπεκρ.] εἶπεν 34. Ατη). 
((οἀά. ταηῖιπῇ ΟΠ ΟΠΊπε5. Ατπ. Εά. δοεμίπε εἢ Ατη). 1. βουλ. 
καὶ γν.} 34. βουλὴ καὶ γνωμή 53, 230. τῷ ᾿Αρ.] κα τῷ ΧΙ], 
34. ἐεππὶ ΑρΙοοἦ συτὰ αὐιϊσιϊο Αττη. 1. τῷ ἄρχιμαγ.] ἰρίδαι νο- 
ςἐπὶ ΟΥ̓ΘΕΟΆΠῚ ἱπῖι5 ροηΐξ δῖαν. ὃς ἐξηλϑ.] ος καὶ ἐξηλϑ. 24. τω 
ἐξελϑοντι 22, 36, 48, ξ1, 231. ἄναιρ.} ἀνελεῖν 22, 33, 34, 2ζ) 
36, 48, 49, ς1, 87, 90, 919. τού, 130, 228, 230, 231) 232) 2313. 
(ομΡΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ομὶρ. Ο γγῇ, νἱ, 1. ς. τοὺ ἀνελεῖν 42. τὲς 
σοφ.) ταντὰς τοὺς σοφῷ. ΧΙ]. 

Χν. ἼΔρχ.] ῬγαΠΊ τς καὶ ἐπυνθάνετο αὐτοὺς λέγων (ἢ) 49. 
ρισηνπιης καὶ ἐπυνθάνετο ἀντω λεγὼν 130. Οεοῦρ. ρῥγπιίπυηϊ χαὶ 

ἐπυνθάνετο αἰτοῦ λεγὼν 22, 23,33. 35) 36) 45, 48, ξῖ, 62, 90, οἱ, 

τού, 148, 228, 210, 2317) 232) 232. Οὐπιρὶ. Αἰά. ΑΙοχ, ΟΠϊσ. 

ΟΠ σγί. νἱ, ἰπ ρεγρεῖυο σοπηπιεηῖ, ἴα θΔη. ργβπητίαμτ καὶ ἐπυνϑάνετο 
παρ᾽ ἄντου λεγὼν ΧΙ]. ΑγαΡ. ῥγαβηγτίυηϊ εἰ ἐπίογγοραν καρ ἰϊκη 

Ο(ορῖ. [40]. 8ϊαν. ἢἷς ἰηξογιιηΐ οἴ4Π| δεγοοπίαὐαίμν ἰἤζωηι οὐ ἀϊοὶ Ἄτην. 

Οοάά. πονεπη. ὁ ἀρχ.: 33» 230. ἄρχ. τοῦ βασ.} κ Ατπι. Οοάά. 

ΠΟΨΕΠῚ. τῷ 15] α Αππῃ. 1. ας. Ασγ. Εά. βασιλέως 15] 
Ἔ εἰ ξεγεοπία φαίην ἐδΐασι εἰ ἀϊοὶλ Αὐτὰ. τ. περὶ] ὑπὲρ 3ς. περὶ 

τίν. ἐξηλϑ. ἡ γν.] τίς ἡ γν. ΟΠ γί, νἱ, ἴθ ρεγροῖυο σοπγιηειξ, ἰπ απ. 
{εὰ 4101 υὐ Καῖ. ἡ γνωμὴ] ἡ ανομια ΧΙ]. ΠΊΔΓΘΟ [βουλη 233. 

πιαπήσίμκηι ΟὈΓῚ αὐτὶςυΐο Ατηγ. (οἀά. πονεπλ. -Ἐ ἦρος Οογρ. Αση. 1. 

ΑἸἴψαο. Ασπι, Ἐαὰ. γν. ἡ ἀναιδ.} αναιδ. γν. 34. κἡ 2211. - αὐτὴ 

ΧΙ, 34,33. 365) 42, 48, ςι,) τού, 231, 232. (οπιρὶ. Αἰεχ. ΟΠϊσ. 

ΟΠ γγί. 5 ἢς, νἱ, 1. ς. Ῥαπιαΐς. ἱ, 530. -Ἑ ἐρ ἐμὰ ϑῖαν. Οἴτορ. 

ἐγνώρ. οὐτῃ [44.} ᾿δες ργρεεγηλεῖς Τ βεοάοτοεῖ. (οἵ ἴῃ Οὐ. 220 πηθ0) ἰῃ 
Ἑά. 1, τοβ2. ἐγνώρ. δὲ] εἰ ποιϊβεαυϊε Αταδ. Αττη. τ. δ] ἴχαε. Ασηι. 
Εα. ἐγν. δὲ ὁ ̓ Αρ. τὸ ῥ.] ο δὲ Αρ. ἐγν. το ρ. 34. εγν. δὲ τὸ ρ. ὁ 
Αρ. 22,35) 36, 48, 148, 231) 232. εγν. δὲ το ρ. Αρ. ΧΙ], 26, τοῦ, 
130, 230, 233. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ασην. (σά. ταπτιπι ποπ ΟΠπΊη65. Ατἴπ). 

ἘΔ. τοτὲ το ρ. ἐγν. Αρ. 23, 62, 147. τότε τὸ ῥ. ἐγν. ὁ ̓ Αρ. ΟΒϊσ. 
λ ὁ 49) 90, 91. τὸ ῥήμα} ἦος φεγόαπι Αταῦ. ἀιες υεγδα Οορῖ. 
]4Ὁ]. τὸ ῥ. τῷ Δαν.) α τῷ 49. τῷ Δαν. τὸ ῥ. Ομ, νἱ, Ι. ς. 
τῷ Δαν.] γερὶ Αγδῦ. 

ΧΙ. Ργωῖεγγα τς μος ςοπηπια ὙΠοοδογεῖ. ἰπ Οοά. 220 πΊθο, εἴ 
(ἸΏ ςοπιπηεηϊασῖο τάπηεη οἷδης ἀστιοίς!τ) ἴπη Ἑά. 11, το8 3. καὶ 19] 
τοτε 34. ει δἷαν. Δανιὴλ] Δαν. εἰσηλϑὲ καὶ 28, 33, 3 9, 30, 

48, 49, ς1) 62, 87, 805) 90, 91) 1ού, 1320, 1483, 228, 230, 231) 232. 

Οὐομρ!. ΑἸά. Οῆξ. Αὐαθ. δ᾽αν. σεοσρ. Ασα. Ἐά. εἰσηλϑὲν Δαν. 34. 
εἰσηλϑὲν Δαν. καὶ 42. ΑΙεχ. Ετἢ ὥς Ἰερὶε νἱάετις ΤΠεοάοτεῖ. Ἰ. ο. 
Δαν. ἐζηλϑὲ καὶ 233. ΟΠ γΥ, τἱ, ἴπ ρεγρεῖιο σοπηπηθιῖ. ἰῃ Ῥδη. Δανιηλ 
᾿ς εἰσηλδεν καὶ (ἢς)}523. δεῖ! Ταπίεὶ ἱηρτεάεγε Αττὴ. τ. εἴ Αγπι. Οοἀά. 

4111 οὗο. α Δανιὴλ Οορῖ. [48Ὁ]᾽. ἠξίωσε] κα 34. εἰ οὐϊξιγα Ατηι. 1. 
εἰ Ασπτ. (οάά. 411} οέϊο. τὸν βασιλ.] α 49. 91ν 130, 148, 228, 

2310. ΑἸά. απὸ του βασιλεως 3 :,) τὸ6. ΑἸεχ. παρα του βασιλεως 

23,) 62, 14). ρος τὸν βασ. αὐτὸν 34. - Αριωχ 22, 36, 48, εἴ, 
231, 233. δῷ αὐτῷ] αὐτω δὼ 22, 3ς, 36, 48, 231. ΟΒεγί. νἱ, ]. . 
δίαν. Οἴἶζορ. τὴν σύγκρ. αὐτοῦ ἀναγῖ.} ὦ. τὴν συγκρ. του ἐνυπνίου 

22, 34. 16, 48, 221. α. τὴν συγχρ. ἄὐτὸν “1. κα αὐτὰ ΟΠϊρ. τὴν 

σύγκχρ. τοῦ ἐνυπνίου ὦ. ΟΠ ιγί, νἱ, ἱ. ὁ. ἀναγἊελῃ} αναγ[ειλη 232. 
απαγίελη χό, 42, ς1) 62, 87), 147, 232. απαγ[ειλη 22,23), 33» 35» 
36, 48, 49, 90, 91, Ιού, 130, 148, 228, 230, 231. (Οπτρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. ΟΝρ. απαγγέελει 34. ΑΓΠῚ. 1. γνωριση 3ς. ἄναγί. τῷ 
βασ.} τω βασ. αναγῖ. ΧΙ]. - ο δὲ βασιλεὺς ἐπερρεψεν (ἢ) τουτο 

γένεσϑαι 34. τ τὸ ἐνύπνιον αὐτῷἬ ΟΠΐρ. 
ΧΝΤΙ. ἨΗος οςοτηπηᾶ οἰπὶ {ξαιεηῖς ργβῖειτηϊτξς ἴῃ ρετρείιο Τοοπη- 

τηεηΐ, ἰὰ Δη. ΓΟ εγί, νἱ. καὶ εἰσηλϑε] εἰσῆλθε γῶρ ὙΠεοάοτεῖ. 
(υς ἴῃ Οοά. 229 πιεο) πὰ Ἐά. ἰΐ, 1082, εχ δεοοιηπηοάδίϊοπε, τῷ 

᾿Αναν. οὐπὶ [44.} εγνωρισεν τὸ ρήμα Ανανια, Αζαριαν καὶ Μισαηλ 
τοις φιλοις αὐτου 34. τῷ Μισ.] κα τῷ 36, 48, ξ1,) 62, 147, 231- 
τω Ασαηλ πιεηάοίς 2332. Μισ. καὶ τῷ ᾿ΑζΖαρ.] Αζαρ. καὶ τῷ 
Μισ. 33, 87, 90, 91, 130, 228, 2320. ΑἸά. ΟΠὶρ. (οριῖ. [40]. Οεοτρ. 

Αὐτὰ, σ᾿. δἰϊΐφυε. Αἰπη. ΕἘά. ἔς Ὑπεοάοτει. (υς ἰῃ (οά. 229 πηθο) ἴῃ 
Ἑά. 1. ς. τοῖς φίλ. αὐτῷ} αὐτῷ 1320. κα Οἰηπία Θεορ. τὸ (ἢ. 

ἐγνώρ.} εγνωρ. το ρ. 22, “6, 36, 48, 431, 232. ΟΠὶς. ἤς Ὑπεοάοτεῖ. 

(υιῖ ἴῃ (οά. 229 160) ἰπ Εά. Ι. ς. 

ΧΨΠ]. οἰκτιρμ. ἐζήτ.} ἐδητ. ἀμφοτεροι οἰκτ. 34. οἰκτιρμοὺς] 

ἜΧρηπηιπς ἰῃ πυπη. Ππρυϊατὶ δῖαν. Αππῃ. 1. τῇ Θεξ τὰ ἐρ.] τ 
ἐπουράνιου Θεον 34. τῶ Θεω τοὺ οὐρ. 233. ἐρανΒ} Ενια (80) 
ὙΜεοάοτεῖ, ἴῃ Οά, πιοο 220, {πὰ ἴπ Εἀ. 1ΐ, το83,) υἱ γα. ὑπὲρ 

12. 

13. 

14. 

Ις. 

16. 

17. 

18, 



ἘΕΦ. 11. 

19 

20 

21. 

Ν Ὁ 

«231, 

. σιλέως ἐγνώρισάς μοι. 

ΔΑΝΙΗ͂ΛΔ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ,. 

»μ», ὧϑ 3 »ρ ενΝ ρ ᾿ ,’ ἢ Φ 5 2 : ρ»᾿ Θεξ τοῦ οὐρᾶνᾷ ὑπὲρ τοῦ μυφηρίου τοὕτου, ὁπὼς ἂν μὴ ἀπόλωνται Δανιὴλ χαὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ 
Ν ἰω 2 ΄ ᾿ Ὅν "» ΄ φ Ν 2 ς “ "“ Ἵ Ν Ν 

μετὰ τῶν ἐπιλοίπων σοφων Βαξυλῶνος. Τότε τῷ Δανιὴλ ἐν ὁράματι τῆς γυχτος τὸ μυςἥριον 
Ζ ΄ ῪἮῃΝ 39,2 ἰϑν 3 ἰφϑὰ 3, ρ" ἴω 

ἀπεχαλύφϑη" χαὶ εὐλύγησε τὸν Θεὸν τῇ οὐρανοῦ Δανιὴλ, Καὶ εἶπεν, εἴη τὸ ὄνομα τοῦ Θεξ εὐ- 
7΄ ΝΡ 53» ὦ “Ὁ γ0 ὃ  ς-ς ΚΟ ΈΈΕΕΟΣΞΣΞΣΣΕ » ͵͵͵͵͵͵͵,ὉὋ» 

λογήμενον ἄπο τοῦ αἀἰωνος, χαὶ εὡς τοῦ αἰωγος, ὁτί ἡ σοφία χαὶ ἢ σύνεσις αὑτοῦ εἐςι. Καὶ αὐ- 
2 ."“ Ν "“ “π᾿ ὶ "“ ΟΝ Ν 

τὸς ἀλλοιοῖ χαιρᾶς χαὶ χρόνους, κασϑιςᾷ βασιλεῖς, χαὶ μεϑιςᾷ, διδοὺς σοφίαν τοῖς σοφοῖς, χαὶ 

φρόνησιν τοῖς εἰδόσι σύνεσιν. Αὐτὸς ἀποχαλύπ]ει βαϑέα καὶ ἀπόκρυφα, γινώσχων τὰ ἐν τῷ σχό- 
“ ΙΝ " 2 2. Ὁ . 
τει, χαὶ. τρῥφὼς μετ᾽ αὐτ ἐς!. Σ Ν κε Θ Ν »" ’ :ξ λ ἵϑν Ν "Ὁ “ ᾿ 

οί ὁ Θεὸς τῶν “σζατερων μου ἐξομολογδμαι, χαὶ αἰνγω, ὃτι σο- 

φίαν χαὶ δύναμιν δέδωχάς μοι, καὶ ἐγνώρισάς μοι ἃ ἠξιώσαμεν “παρὰ σοῦ, χαὶ τὸ ὅραμα τῷ βα- 
Καὶ ἦλθε Δανιὴλ πρὸς ᾿Αριῶχ, ὃν χατέςησεν ὁ βασιλεὺς ἀπολέσαι τὸς 

δ ρὋ “. "» ρ ρ» ΄ 

σοφοὺς Βαξυλῶνος, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, τοὺς σοφὰς Βαξυλῶνος μὴ ἀπολέσης, εἰσάγαγε δέ με ἐνώπιον 
" 7 Νν ἰδ ρ φῶς ΄ 

τῇ βασιλέως, χαὶ τὴν σύγχρισιν τῷ βασιλεῖ ἀναγίελῶ' Τότε ᾿Αριὼχ ἐν σπουδῇ εἰσήγαγε τὸν 
Δανιἣλ ἐνώπιον τᾷ βασιλέ ὶ εἶ: τῷ, εὖ χνδρα ἐκ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῇ ἣ ὡς, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, εὕρηχα ἄνδρα ἐκ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς 

Ἰουδαίας, ὅςις τὸ σύγχριμα τῷ βασιλεῖ ἀναγ[ελεῖ,. Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ βασιλεὺς, καὶ εἶπε τῷ 

τοὺ μυς. τάτου] α Ἀπη. τ. ἀἰΐφυς. Αττῃ. Ἐά. ἄν] ,. 25,31, 36, 
48, 49, ςτω9 87, 90, 91, 228. 221. Αἰά, Αἰεχ. ,, ΤΒεοάοτει. (υἵ ἴῃ 

Οὐοά. 229 πιεο) ἱπ Εα.]. . μὴ ἀπόλ. Δαν.] Δαν. μη ἀπολ. 147. 
φίλοι] τρεις Φιλοι 232. ἐπιλοίπ.}] λοιπὼν 14. Βαξυλ.} ΜΒα- 

ὀγ᾽οκίογε Αττη. τ. Οοῦρ. 

ΧΙΧ. Τότε τῷ] τω δὲ 1. τότε τῷ ἴῃ σμαγαξξ, πιίπογε ΑἸεχ. 
τῷ Δαν.}] α τῷ 23) 26, 230. (πη. ἐν ὁρ. τῆς γυκτ. τὸ μὺυς. 
ἄπεκ.} μυς. ἀπεκ. ἐν ὁρ. νυχτὸς ΟἈγγΐ. νἱ, ἴῃ ρεγρεῖιιο ςοπηπλεηξ. ἰπ 

Ῥαη. τῆς νυχτ.] α τῆς ΟΟπρ. τὸ μυς.] α τὸ 312, 228. κα τὸ 
“Τπεοάογεῖ. ἴ Οοἄ. 229 πιεο, [δ ἴῃ Ἑάὰ. 11, 1τοϑ4.» Πιρρίεῖυγ εχ ἀυοῦ. 
Οοάά. ἀπεκ.] -Ἐ 2εν Τοοπείπειπι Οορῖ. 7401. καὶ εὐλ. ουπὶ [44.] 
καὶ οἰχτίρμους εζητουν εὐλούουντες τὸν Θεὸν λέγοντες 232. εὐλογ. 
πυλογ. ΧΙ], 33,3.) 427) 87.091) 148, 228, 230. ΑΙεχ. -Ἐ Δανιηλ Πϊς, 

πες Βαθεῖ δὰ βπεπὶ σοπηπηαῖί5, ΧΙ]. ηὐλόγ. Δανιὴλ ΤὨεοάοτεῖ. (υϊ ἴῃ 
Οοά. 229 πιε0) ἰπ Εά.]. ς. τὸν Θ.} Κύριον τὸν Θ. 22, 36, 48, ςΤ, 

Δανιὴλ υἱκ.] ο Δαν. 22, 36, 48, ς1,. 231. ΟΠΐς. καὶ απεχριϑὴ 

Δαν. ό2, 147. κα εἷς Ττπεοάοτεῖ. (υἵ ἰπ Οὐοά. 220 πιεο) ἴπ Ἑάὰ. 1. ο. 
ΧΧ. Καὶ εἶπεν] κ 232. -Ἐ Δανιηλ 36. εἰ ἀϊεὶ! Ατπι. τ. τῇ 

Θεὰ} Κυριου ΧΙ], 22, 36, 48, 1, 231, 233. τοῦ Κυριου Θεου 62, 
147. υρίου τῷ Θεὰ ὙΠεοάοτεῖ. (ποη υἱ ἴπ Οὐ. 229 πιεο) ἴῃ Ἑά. ἴἴ, 
1οϑ4. “ἡμῶν 3ς. αἰῶνος 15] νὺν 230. ᾿απιαίς, ἷ, 427. 
καὶ 1.1, 233. Αἴτη. 1. καὶ ἡ σύνεσ.] καὶ ἡ δυναμις ΧΙ]. καὶ 
ἡ αἴνεσις Ῥατηδίο. 1. ς. Ἐ καὶ ἡ ἰσχὺς 22, 26, 3453.) 26, 48, ει, 

80. τού, 120, 230, 231. (ορ]. ΑΙεχ. ΟΠ γγί. νἱ, Ὀΐ5 ἤς ἴῃ ρεγρεῖιιο 

εοπηηβθηΐῖ. ἴῃ δ. ὥς Οαποά, ἴῃ ΡΙ͂. Αταῦ. δῖαν. Ασυτῃ. (οάά. τδη- 

ἔπη Ποη ΟΠΊΠε5. Αττη. Εά. ῥγαπητῖς εἰ γούμγ συ πὶ ἀγτίσυϊο Ατσπη. 1. 

αὐτοῦ} μετ᾽ αὐτοῦ Ογτ. ΑἹ. ν, 368. 
ΧΧΙ. Καὶ αὐτὸς] ἐδ επῖπε δῖαν. Οἴτορ. καιρ. καὶ χρέν.] 

«ρόν. καὶ καιρ. ἴῃ ὑπο Ἰοοο, ἔδὰ ἴπ δἰῖο αὐ ἵαῖ. Ο τ. νἱ, 'π ρεγρεῖυιο 
ςοτηπ)εηῖ. ἰπ Ὦδπ. χρόνους] Λεέσα Οαῇιοά. ἴῃ ΡΩ͂, καϑιςὰ]} 

χαι καϑ. 232. Οορῖ. [40]. ὐεοῦρ. μεϑιςαώ 62, 147. μεϑιςὰ]} 
καϑιςὰ 62, 147. διδ. σοῷ. τοῖς σοφ.) κό2. τοῖς σοφ.}] α 147. 
ονπΐδως ῬΥφυλς  Αὐπη. 1. τοῖς εἰϑύσι) τοῖς αἰτᾶσι (05 Π0) 
Ομγγῖ. νἱ, 1. ο. οἰ ποπ (εἰεπεϊδως δῖαν. Οἴἶζγορ. 

ΧΧΙΙ. Αὐτὸς] καὶ αὐτὸς 33, 87,91, 228. καὶ αὐτὰς (Ή.) ΑἸά. 
«Ἕ μόνος 34. ὠποκαλύπ]ε:} ἀποκαλυψει τοῦ. Ἰατηδῖο. 1, 300. 
ψινώσκ.} γινώσκει 34γ.3ς. Απη. 1. κα ΟἼογρ. τὰ] και τὰ 3ς. 
ἐχρεππυπι ἃ Οεοτρ. Απῇ. 1. τῷ σχότ.) α τῷ 23. απιδίο. 1]. ο. 
Ἢ καὶ τὰ ἀπορρῆτα 34. καὶ 11. οτι ἀεὶ 34. τὸ φῶς] κα τὸ 
42. ατὸ Ὑβεοάογειῖ. (μδθεῖ [ἀπε ἴῃ Οοαἀ. 220 πιεο, εἴ 4110) ἰπ Εά. 1, 

1οβ4. ἐς] - ἀεὶ ἴὰ ὑπὸ ἴοςο, ἰεά ποὸπ ἴι 4110, Ογγί. νἱν ἴῃ 

Ῥεγρεῖιιο ςοτημηεηῖ, ἴῃ Όδη. 
ΧΧΙΠΙ. Σοὶ] συ 33, 87, 147,9 228. ΑΙά. 8δ᾽αν. Οἷἶτορ. σὺ εἰ 

5ς. διό σοι ΤΠεοάοτοῖ. (υΣ ἱπ Οοά, 229 τηεο) ἴπ Ἑά. 11, τοϑς. 
μου] ἡμῶν 3ς, 228: ΑΙ4. Ατηι. 1. αἰϊαιε. Ασπτη. Ἐ4. α 90. α Τβεο- 
ἀοτεῖ ἢ Οοά. 229 τπεοὸ, εἰ ἰπ ἙΕά. 1. ο. {πρρίεἴῖυγ ἐχ ἀυορ. (οάά. 
ἐξομολογ.}] -Ἐ σοι 34. καὶ αἰνὼ}] κα 34. “Ἔ σε τὴν δοζαν τς. 
ὅτι] -Ε Ηἷς πες μαδεῖ πιοχ, εδωκας μοι 34. καὶ δύν.] καὶ συνεσιν 22, 
44,36, 42,48, ς1,.231. ΟΠ γί, νἱ, Οἷ5 ῆς, ἴῃ ρεγρεῖλμιο σοτηπηεηῖ. ἰη Δῃ, 
δέδωκ.] ἐδωκας Χ]], 22, 23. 26, 33» 3.) 36) 42, 48) 49, 51) 62, 87, 90, 
91) τού, 130, 147) 148, 228, 230, 231) 2329 233. ΟΟἸΏΡΙΪ. ΑἸά. ΟΠ. 

ἔς, υἱ τηοάο νἱάϊπγι5, 34. ἢς Ὀἷ5 ΟΠ γί. νἱ, 1. ς, ἤο ἸΤἈεοάοτεῖ. (υξ 
ἰπ Οὐ. 229 της) ἴῃ Εά.]1. ς. μοι 19] Ἐ τα γνωρισαι τω βασιλει 
προς ταυτὰ, 22. ἐγνώρισας 19} νὺν ἐγνωρ. 23, 355» 36) 49) 51) 62) 

ἄἀογεῖ. (υε ἴῃ Οοά. 220 πιεο) ἴῃ Ἐά.]. ς. καὶ ὅτι τὸ ὅρ. ΟΠΐρ. 

τού, 1479 231. ΑΙεχ. ΟΠὶρο δῖαν. Οἴτοσ. ἧς Οηγυί, Ὀ]5, νἱ, 1. ς. 
ἢς ὙΒεοάογες. (υἱ ἴπ Οοά. 229 τηεοὸ) ἴῃ Εἀά. 1, ς. ἐάὲ ΑΥδΌ. 
ἐγνώρ. τϑ---ἐγνώρ. 29] α Δἰτοσιῖτ. εἴ 488 [ἷ5 ἱπιεηαςεηξ 130. ἠξιώ- 

σαμεν] ηξιωσαμὴν 230, 232. ηξιωσα 36, 48, 495 9ο. (ορῖ. 748]. 
δῖαν. Οἴτοσ. μείεπίες ογαυΐνιμς ποὶ Αττη. (ὐοάά. ἰδηΐιπι ΠῸΠ ΟΠΊΠΘ65. 

Ἄτην. Ἑὰ. καὶ τὸ ὅρ.] οτι τὸ ορ. 34. ΟἸ γῇ. ν],]. ς. ἔς ὙΠεο- 

δοα- 
μα] ρημαὰ 33, 879 91, 148, 230. ρημῷ ῥτΐπιο, Τεὰ οραμα ε ςοττ. 228. 
ονομιᾶ τηδηδοίς 147. μοι υἷκ.1 -Ἐ του γνώρισαι τω βασιλει τορος 

ταυτα 36, 48, «1, 231. [ιαδεῖ εδάεπὶ Τηᾶγρο 228. -[- τοῦ γνωρίσαι 
τῷ βασιλεῖ Ὑεοάοτεῖ. (ποπ ἴῃ Οοά. 229 πηεο) ἴῃ Ἐά. 1]. ς. εἴ ἴπ ὕπο 

(οὐ. «ἱἷο. Ἢ κὸ ἐἰ)μάΐεοηε ἰἰαπι γεσὶ στη αὐιουϊο δῖαν. Οἴἶζορ. 

ΧΧΙΝ. Καὶ 1 -“Ἔ ὐϑέως 25, 34, 36, 48, τι, 231. ΟΠΐρ. 
Ομγγῖ. νἱ, ἴῃ Ρεγρεῖιο ςοπητηεπί. ἴῃ Δη. -Ἑ ουτως 62, 14).  εὑ- 

ϑὺς ὙΠεοάοτγεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 220 πιεο) ἴῃ Ἐά. ἰϊ, τος. ὅλϑε] ἰπ- 

τοῦ: οἱ Αταῦ. ᾿Αριὼχ} -{ τὸν ἀρχιμάμειρον 34. ἀἰπολέσ. 
τε απολ. 34. τῆς Βα. 15] α Οορῖ. [40]. Ατπι. 1. Βαῤνίοπίονμνι 
Οεογρ. εἶπεν) ἀϊεὶξ Ατπι. τ. αὐτῷ Ἐ ἀρχῶν τῇ βασιλεως 

24. τῆς Βαδ, 29] Βαῤρϊοπίογει Οεογρ. Αγπι. 1. ἀπολέσῃς] 
απολεσεὶς 230. εἰσάγ. δέ] αγαγε δὲ 148. εἰ ἱπιγοάκς ϑἷδν. 
Οἴἶιορ. δέ με] μοι ,Ζ6. με δὲ ὙΠπεοάοτεῖ. ἴῃ Οοἄ. 229 πιεο, 1εὰ 
ἴη Εά. υἱ ψαῖ. α δέ Ατην. (σοάά. ἐγεάδοΐπι. τοῦ βασ.} -ἘΝαξα- 
χοδονοσορ 34- κα τῷ Ατπι. Οοά, ἅπι8. καὶ τὴν σύγκρ. οὐπὶ [44.] 
ν" Ἀπ. ΕἘὰά. καὶ υ11.] καγω 34. ΑΥπΊ. 1. τὴν σύγκρ.] νετθιπὶ, 
41|ὸ οἰαυάίτπιν σοπητηᾶ ἴῃ Εά. αῖ, ᾿ἰ5 νοοῖθυ8 ὑγθυατ]ηϊ 22, 24. 26, 
48, 231. ΟΠ τυ. νὶ» ]. ᾿ς, Ἔ τοὺ οραματος 225 14, 306,5 48, ς1, 231. 

Ομ. ΟΒγγῖ, υἱ, 1. ς. δῖαν. Οὗτος. ἔς Ὑβεοάοτγεῖ. (ας πη Οοά. 229 
ΤΏ60) ἴῃ Εἀά. 1. ς. ὉΤΤ αὐτου 2320. Απῃ. (οά. υπὺ5. -Ἐ 2 ιαῖλ σὰ ΠῚ 

αττϊουΐο 81᾽αν. Μοίᾳ. ,ηηηέμηπ εἰ εοπγεέξεναηι εὔως (ορῖ. 740]. Ατῃ). 

(οά. υηιι5 8[11|8. τῷ βασ.] κα 9ῖο. ἐ})ι[ ϑῖ3αν. Ατπι. Οοά. ὑπυ8. 
τῷ βασ. ἀναγγ.} ἀναγῖ. τῷ βασ. ΤἨεοάοτει. (υξ ἰπ Οοά. 229 τηθο) 
πῃ Εά. ᾿ϊ, τοϑό. ἔς ΟΠ γί. νἱ, 1. ς. Οδοσξ. ἀναγγελῶ} ἀπαγ- 
γέλω 22, 36, 48, ξ1, 231; 232. αναγίειλω- τοό. εγο αππηπείαδο 
Ἄπτη. (οὐά. ἀϊοάδοϊηη. 

ΧΧΨΝ. Τότε] ὁ δὲ Ὑεοάοτγεῖ, (υΣ ἴῃ Οοά, 229 τηθο) ἴῃ Ἐάὰ. 1, 
τοϑό, [εὰ τότε μαδεῖ ἱπ ἀποῦ. Οοάά. εχρηπης ὁ δὲ ϑ8ῖαν. Οἴἶτος. 
᾿Αριῶχ] ο Αρ. 26, 34, 148, 231. ΟΗγ. Θεοῖς. -Ἐ τέτων ὠκέσας 
τῶν λόγων Τεοάοτεῖ. (υἴ ἴῃ Οοά. 229 τηεο) ἰη Εά]. 5. ἢ εαπ ἀπ. 

ἐἰϊεγαι ἧκε νεγδα δαν. Οἷἶτορ. ἐν σπουδὴ} - τολλη 24. καὶ ἐν 
42. κἐν Τμεοάοτεῖ. (υξ ἴα Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Εα. 1, ς. ἐν σπ. 
εἰσήγ. τὸν Δ.] εἰσηγ. ἐν σπ. τὸν Δ. 22, 36, 48,231. εἰσήγ. τὸν Δ. 
ἐν σπ. ΟἸπγί. νὶ, ἴῃ ρεύρετιο οουηπιεηῖ. ἴῃ Ὁ δη. εἰσήγ.} ἢς εχ 
οοττ, 8Ὁ 4118 τπηᾶπυ, {εὰ ανηγῶγε ῥυπιο, 3ς. εἰσήγ. τὸν Δ.] τὸν 
Δ. εἰσήγ. Ὑπεοάοτες, (υζ ἴῃ Οοά. 229 πιεοὸ) ἰῃ Εά. 1. σ. εἶπεν] 
ἀϊεὶε Αττὰ. τ. αὐτῷ} αὐτω βασιλευ 34. κ 233. εὕρηκα] οτι 
ευρ. 62, 147. ἄνδρα] υἱγαπι ἡπππὶ Ατπι. τ. τῶν υἱῶν τὴς αἰχμ.} 
εαρυὲς 5αν. ὅςις] οςὶς δυνησεται 22, 36, 48, ξι, 231. τῆς 

Ἰουδ.] γκάκσ Ατδῦ. τὸ σύγκρ.) τὸ 22. τω συγχρ. ΟὨΠῚ ὁ 
ἴὩρεῦ ὦ ζιρταίοηρίο 120. -᾿ τὰ οραματος σου 34. τὸ σύγχρ. τῷ 
β.1 τῷ β. τὸ σύγκρ. ΟΡ. τῷ βασ.] κα 34. Φονκῖπο πιδο χερὶ 
Οορι. 7.08]. τῷ βασ. ᾿ἀναγί.] αναγίειλαι τω βασ. 22, 6, 48, ςτ, 
231. ἐρεῖ τ βασ. ΧΙ]. ἀναγί. τῷ βασ. ΟἸγί. νἱ, ]. ς. Οεοτε. 
ἈΑσ. 1. ᾿ 

ΧΧΥῚ. Καὶ ἀπεκρ. ὁ βασ. καὶ] α καὶ τ 34. Αταϊ. τ. ὁ δὲ βασι- 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 

. " 22 7 4 ΄ ν΄ 9 ρϑ. “4 ΓΝ 4 .» ἝΝ 7 

Δανιὴλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ, εἰ δύνασαΐ μοι ἀναγίεϊλαι τὸ ἐνύπνιον ὁ ἴδον, χαὶ τὴν σύγχρισιν 

αὐτῇ , Καὶ ἀπεχρίϑη Δανιὴλ ἐνώπιον τῇ βασιλέως, χαὶ εἶπε, τὸ μυςήριον ὃ ὁ βασιλεὺς ἐπερω- 

τῷ, οὐκ ἔςι σοφῶν, μάγων, ἐπαοιδὼν, γαζαρηνῶν ἀναγίεῖλαι τῷ βασιλεῖ" ᾿Αλλ᾽ ἤ ἐςι Θεὸς ἐν 

9 ρ 9 ΄ Ν ΄ μὰ ρ ΄ ε' ρ. 7 2} 

οὐραγῷ ἀποχαλύπἼων μυςήρια, χαὶ ἐγνώρισε τῷ βασιλεῖ Ναξουχοδονόσορ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐπ 
ρὸ ς ρ 95 4 7 ᾿ ρ ἰδὲ ὃ, Ν »"“ 7 ρ»“ 

ἐσχάτων τῶν ἡμέρων" τὸ ἐνύπνιόν σου καὶ αἱ δράσεις τῆς χεφαλὴς σοὺ ἐπι τῆς χοίτης σοῦ, τῶτό 

2 [ω ὦ ς ὃ 4 ϑ" ρ 7 ΕῚ ἐδ 7 δεῖ ͵ 9 Ὁ ρῶ Ἔ 

ἐφί, βασιλεῦ" οἱ διαλογίσμοι σὰ επί τῆς Χοιτὴς σοὺ ἄγε ῃησαν τί ὁεἰ γεγεσῦαι μετὰ ταυτα' χαὶ 

ὁ ἀποκαλύπων μυςήρια ἐγνώρισέ σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. Καὶ ἐμοὶ δὲ οὐχ ἐν σοφίᾳ τῇ ὅση ἐν ἐμοὶ 

παρὰ “πάντας τοὺς ζῶντας, τὸ μυςήριον τᾶτο ἀπεχαλύφϑη, ἀλλ᾽ ἕνεχεν τοῦ τὴν σύγχρισιν τῷ 

βασιλεῖ γνωρίσαι, ἵνα τὸς διαλογισμὲς τῆς χαρδίας σου γνῷς. Σὺ, βασιλεῦ, ἐθεώρεις, χαὶ ἰδὲ 

εἰχὼν μία, μεγάλη ἡ εἰχὼν ἐχείνη, καὶ ἡ πρόσοψις αὐτῆς ὑπερφερὴς, ἑςῶσα πρὸ προσῶώπϑ σε, χαὶ 

ἡ ὅρασις αὐτῆς φοξερά" Ἑἰχων, ἧς ἡ χεφαλὴ χρυσία χρηςϑ" αἱ χεῖρες χαὶ τὸ ςῆδϑος χαὶ οἱ βρα- 

λεὺς περιχαρὴς γενόμενος ΤΕςοάοτεῖ. (μι ἴῃ (σά. 229 τη60) ἐπ ΕΑ. ὃ, 

τοβό. εἶπε) αἱεῖ Αττὴ. 1. Δανιὴλ] Δανιηλ, Δανιὴλ 233. 

οὗ] επμὲὶ ϑῖδν. ἢ; τὸ ὄν. Βαλτ.] αὶ 34. Βαλτάσαρ) Βαρτασαρ 

1Π. Βαλτάσαρ ἴῃ οἰιδταξε. αὐποτε ΑἸεχ. Βαἠιηβίακαν Ατδῦ. εἰ} 

λα 34, 1329. -Ἐ σὺ 62, 147. μ0.}] α 55. α Τμεοάογεῖ. (μαρθῖ νεγο 

1η Οοάά. 229 πιεο, εἴ ἀυοῦι5 8}15) ἴῃ Ἐά. 1. ο. ἀναγί.] ἀπαγγ. 

432. τὸ ἐνύπν.} -Ἐ πιειπὶ Οορί. [40]. ὃ 1δ.} α Π1, 212. (ορῖ, 

7401. Βιαθεῖ 'π εμιαγαέϊ. τηΐποτε ΑἸεχ. ἴδον] εἰδὸν 22, 20, 33, 34» 

46, 48, ς1,) 87, 90, τού, 130, 148, 228, 231).233- (οπιρὶ. ΑΙά, ΟΒὲρ. 

Ομιγί. νἱ, ἴῃ ρεγρεῖυιιο σοπιπηεηΐ. ἷπ Ὅλη. ὥς Ὑπεοάοτεϊ. (ποπ ἰὰ 

Οοά. 229 της0) ἴῃ Εάὰ. Ἰ. ς. αὐτῷ } ἐΠἸἐμς πόβὶ δῖαν. Οἴτορ. ἰεν]- 

τεῦ, ποι ἱπτειτοραῖίνε, ἀἰπίπρυϊ μἰς (οι. 

ΧΧΥΠ. Καὶ ἀὠπεκρ.--εἶπε} Ῥτὸ δὶ5, εἴ 115 φιμας ἢ 5 ἰητοτ]σθηξ ὁ 

δὲ εἰπεναι" αλλὰ μᾶδεῖ 34. ἐνώπ. τοῦ βασ. καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν 

ενωπ. του βασ. καὶ εἰπε (ἢς) ΧΙ]. εἶπεν] λέγει 62, 14.759 148) 

230, 232. Ἀπ. 1. τὸ μυς. ὃ] πιγβεγῖα φκα’ 5[αν. Μοίᾳ. δ] 

ὡς Ὑεοάογεῖ. ἰπ (Το. 2209 πιθο, (δά ᾽η. ἘΔ. ἰϊ, τοϑό, υὐ γαῖ. τουτὰ 

24. ἦος φαο Ἄττῃ. τ. αἰϊφιιε. Αστῃ. Ἐά, ὁ βασ. κὁ 26. κα ὁ 

Ὑπεοάοτεί. πα Οοά. 229. πηϑο, {εὰ αρεῖ 'π Ἐά. 1. ς. ἐπερωτᾷ] 

ἐρωτῶ τού. ΟἸεπι. ΑἹ. 330. ἐπιζήτει 'πι ὑπὸ ἰοςο, δὰ ροίξεα υἱὲ Καῖ, 

Ομιγί, νἱ, ἴῃ ρεγρεῖιιο οοπιτηεηῖ. ἴῃ Ὁ δη. ἔς] ἀπε ΑΥδΌ. 

μάγων] κα 34... εἰ πιαρογεπι Αστη. τ. Δἰἴαυε. Αστη. Ἐά. ἐπαοιδ,] 

ἡ ἐπαοιδ. 234. καὶ εἐπαοιδ, 3ς. ΑΠΉ. 1. αἴας. Αγ. ἘΔ, πέφιε ἱπ- 

εαπίαίογμπε ΘΑΥ. γαζαρην.} α 34- εἰ Οαπαγεπογεπι Ατπ,. 1. 8}11- 

4ιε. Ατπ.. Εά. δυνωμεις οὐπὶ ρα πέλ!5 ἰῃῖγα ροίβ ἱπηργοθαίυ πὶ 

ὙπΠεοάοτεῖ. ἴῃ Οὐ, τηθο 229, {δὰ ποπ ἴῃ Εἀ. 1. 5. “Ἐ δυναμις 22, 36. 

Ομΐς. ΟἸεπι. ΑἹ. 1. ς. ΟἈγυ. νἱ, 1. ς. 851αν. Οἴἶτορ. Ἔ 2οιοβας Ὁποὶ8 

Ἰποϊυατα ϑῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ δυνάμεων 48, ςῖ,) 231. Ἐοπε ἰερεηά. 

δυνάμενων, φυοά Βαθεῖ ὙΠεοάοτεῖ. ᾿π απὸ (οὰά. ὠναγί.} ᾳυδεάλιῃ 

Ἰΐτοταο, ιιαε ργϑςεῆετγαης ρπιο, πὰπς ἤππὶ εγαία 22. τοὺ ἀνΩΎΎΥ. 3.» 

ΟἸ ει). Α].1. ς. απαγί. 233: τῷ βασ.] σοι 34. 
ΧΧΝΠῚ. ᾿Αλλ᾽ ἢ] αλλα 22, 48, ζ1) 221. αὶ ἀλλ᾽ {ειηεὶ, εἴ μᾶ- 

Ὀεῖ {ἐπλεὶ., ΟΠ, νἱ, ἰπ ρεγρεῖιο σοπιηγεπῖ. ἴῃ )4Π. λ ἢ 23, 26, 33) 

44) 31.) 36.) 42) 49, 62, 87, 90, 91, τού, 148, 228, 230, 232. Οὐομρὶ. 

ΑΙ4. Αἰεχ, ΟΙἰοπι. ΑἹ. 310. ΟἸυγί. νἱ, 1. ο. ὈΪ5. Αὐτη. 1. αἰϊϊψυξ, Αττη. 

ἘΔ4. κἢ Ὑμβεοάοτεῖ. (αἴ 'π σά. 229 πιεο) ἰπ Εὰ. 11) τοϑό. Θεὸς] 

ο Θεὸς 22, ς1) τού, 231. ΑΙεχ. ἀποκαλύπ].} ο ἀποκ. 33, 48, 238. 
ΑΙά, μυρήρια] - βαϑεα καὶ ἀποχρυφὰ 34. καὶ ἐγν.] ος εγνωρ. 
22, 36,48, ς1,231. ὅτος (Π6) ἐγνωρ. ὁ Θεὸς Τπεοάοτεῖ, (υϊ ἱπ Οοά. 

220 π|60) ἴῃ Ἐά, ἰϊ, 1ο87. τῷ βασ.] σοι βασιλεν 34. Ναξε- 

χοδ. ἃ δεῖ γεν.} Νοξουχοδονοσορ ὁσα δὴ (ἢς) γενεσϑαι μετὰ ταντᾶ; 

καὶ ο ἀποχωλυπίων μυςηριῶ εγνωρισε σοι ἃ δὴ (ἢ) γεν. 80. ἐπ᾿ 
ἐσχάτ.] Τορ [πρεῦ γαίυγαμ 34. ἐπ᾿ ἐσχατ 429,.332. ἐπ ἐσχάτ. 
ἴη ἀπὸ 1. {πὰ ἐπ᾿ ἐσχάτ. ροῆεα, μευ, νἱ, 1. ο. τῶν ἡμερ.} α τῶν. 
51αν. Αζῇ). 1. ἡμερῶν) ΡἬ βασιλευ εἰς τους αιωνᾶς ζηη 22. τῇ ο8- 

ἄεπι, πἰῇ φυρὰ μαδεδηι ζηϑι, 26, 48, τι, 231. δῖαν. Οἷἶγον. -Ἑ ἀὐξχὶ 
εἰ Ῥαπίεὶ Οορι. 40]. χρόνων ἴπ ὕπο ἰοςο, ἔξ ἡμερῶν Ροΐεα Οδγί, 
νἱ, 1. ο. τῷ ἐνύπν. ουπὶ 44.1.34. σε] α Ασπι. 1. 1}- 
416. Απῃ. Εά: καὶ αἷ κα καὶ Ατδδ. αἱ ὁράσεις] ἡ ορᾶσις 533» 

ἢ 4.87, 228. ΑἸά. Δ΄ιαὺ. Δύπ. (οάά. ταηζγὰ ποη οὔηποβ. σῇ. Εά, 

κοίτ, σατχοῖτ. σὰ ἴῃ ΘΟ. 29] α αἰϊετιῖγα εἴ 4ις 115 Ἰητεδοεηΐ 233. 

σου αἰ1.} -Ἑ ἀνεξη ὙΠεοάοτεῖ, ἴῃ (οά. 229 τηθο, [δε ποι ἰῃ Εά. 1]. ο- 
ἐς!) ἐγαὶ δῖαν. Οἴἶτγος. 

ΧΧΙΧ, Βασιλεῦ") συ βασιλεὺ 33, 36, 49, 87, 90, 91, τοό, 148, 
228. ὠοπιρὶ. Αἰά. σοι βασιλευ 232. ὦ βασ. 32ς. σὺ βασιλεῦ 

ἐθεώρεις Αἰεχ. α ΟἸ γί. νἱ, ἰῷ ρεγρεῖιο σοπηηεηῖ, ἴῃ απ. ἐπὶ 
τῆς κοῖτι σου ἀνέθ.} ανεᾷ. ἐπι τῆς κοιτ. σου ΧΙ]. τί δε ἃ δὲῖ 

ὙὨεοάοτεῖ. ((δὰ τι δεῖ ἰη Οοἀάᾷ, 220 πιδο, εἰ ἀυοδαβ 4115) ἴπ Ἐά. ἢ, 
1ο8). μετὰ ταῦτα οὐπὶ [44.] 89. ΜΊάε 84 ςοπιπᾶ ργρβοβάεης, 

ὁ ἀποκ.} α ὁ Αἰά. σοι] μοι 36. σε; {εὰ σοι {ιργαίοτιρι. αὉ δἱϊὰ 

ππᾶπιι, Τβεοβογεῖῖ Οοάεχ πιεὰβ 229. ἃ] εἰμὶ ϑίδν. 
ΧΧΧ. Καὶ ἐμοὶ δὲ] κα δὲ 23, 26, 33, 49, ς1,) 62, 87, 90, 91. τοῦ, 

147, 148, 228, 230, 232) 233. ΟὐΠΡΙ. Αἰά4. ΑἸεχ. ΟΠ ΐρ. Απη. σ᾿ 

αἰΐχας. Απη. ἘΔ. α Ομ ιγί. χὶ, 784) (δὰ βαθεῖ αΠ10] : μαδεῖ εἴδπὶ χαὶ 

ἐμοὶ βασιλεῦ χὶ!, 444. ἐμοὶ γὰρ Τεοάοτεῖ. (υϊ ἱπ Οοά. 229 πιο) 
ἴῃ Ἐά. ἢ, το88. καὶ ἐγὼ δὲ ΟἈγγΐ. νἱ, 223; ἰχ, 69; {εὰ 4110] τς Ψαϊ, 

εἴ , καὶ ἴῃ ὑπο ἰοοο. {μέ »εἰλὶ ϑῖδν. τῇ ὅσῃ ἐν ἐμοὶ] Τὴ ἐμὴ 147. 

α ἐν ἐμοὶ τοό. α ἐν Οπΐξ. φμα Λὶ ἱπ πιε Αττῃ. 1.Ἅ παρὰ π. τὰς 
ζ. τὸ μυς. τῆτο] α οπιαῖδ Ομγγί. ἴπ ἀυόθι ἰοςὶ5, (εὰ τταρὼ ἀνθρώπες 

μιδθεῖ ἴῃ 8110, εἰ δὶ τὸ μυρήρ. τῶτο ἀρποίοϊς, ζῶντ.] -Ἐ σοφοὺς 

34. τὸ μυρήρ.] ἐγνώρισεν τὸ μυφηρ. 230. τϑτο] α ΠῚ, 41, 

τού. διαθδεῖ ἴῃ ομαγαᾶ. πλϊποσε Αἰεχ α Ὑ βοοάογεῖ. ἴῃ (οά. 220 ἤγθο, 

[ξὰ μαρεῖ ἴῃ ἘΔ. 11, τοβ8. ὠπεκ.] ἡ ἀπεκ. 230. -Ἐ ὦ βασιλεῦ 

ΟἸ γί. χὶ, 231) “εὰ μαδεῖ 4118] υἱ Ν αἴ. ἕνεχεν} ἐνεκώ 228. ἀυζας 
εαμία ϑῖαν. Νοίᾳ. ἀκπιιασεὶς σαια δῖαν. ΟἰδΌς. σύγκρισ. 

Ἔ αὐτοῦ 34. γνωρίσαι] ϑηλωσαι 62, 147. γενεσϑαι τοό. να] 
χαὶ 22, 36, 48, ς1, 231. Ινῷ καὶ 34. καὶ νὰ 42. ΟΠΐρ. ΟἸγ, νἱ, 

ἴῃ. Ῥεγρεῖιο ςοπηπλεηῖ. ἰῃ Δ. ἢς Ὑπεοάοτει, (ποπ ἰπ (οά. 229 

ταθο) ἰὰ ΕΔ. 1... τὸς διαλογ. τῆς καρδίας σου γνῷς] γνῷς τοὺς 

διαλογισβ. τῆς κ΄ σου ΟὨμΐρ. ΟἸγί, νὶ, 1. ς. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴπ 

(οἀ. 229 πιεο) ἴῃ Ἑαά. 1. ς. τῆς καρ. σου] σον τῆς καρδ. 230. 

γνῷς} ινᾶ γνως 22, 36, 48, ς1,) 231. γνωρισὼ δοι 3. 

ΧΧΧΙ, βασιλεῦ] βασιλευς ὙΠεοάοτεῖ. ἱἰπ Οά. 229 πιεο, [δά ἴπ 

Ἑὰ, 1ἰ, τοβ8, αἱ αι. βασιλεὺς ΟΠτγί, νἱ, ἴῃ. Ῥεύρεῖυο οοτηπλεηῖ. ἴπ 

Ὦδῃ. εἰκὼν μία, μεγάλη] εἰκὼν μιῶ τοολλὴ 148. Οοπρὶ. ἢς 

“ΤἈοοάοτεῖ. (αἴ ᾿π Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἑἀ.]. ς. εἰκ. μιὼ μεγωλη πολλη 

ό2, 147. ΟΝᾳ. εἰκ. μιὰ υψηλη 230. κύρης ἩΠΙΡΗ τα ΉΜΜ δ[αν. 

Οἶτορ. κα οπιηίδ Οὐρτ. κα μία []. Εἰγπι. ἡ εἰκ. ἐκείνη} ἢ εἰκο 

εχ. μεγαλὴ 22) 235) 36, 489 ς1, 62, 147, 231- Οοπιρὶ. ΟΠὶρ. Ομ 

νὶ, 1. ς, ἃς Ὑπεοάοτει. ἱπ Οοά. 229 πιεο, 1εὰ ἡ εἰκὼν μεγάλη ταπῦτπι 

ἴῃ ἘΔ. 1. ς. καὶ ἢ εἰκ. εχ. 42. Αἰά. ἑμιαρο πίμιὲς ππᾶρπα ΟΥ̓ΡΥ, 

εογρες ἐϊϊμὰ 5ῖαν. Οἴἶἕγορ. α οπιμΐδ 36. κα ἐκείνη Ατπὶ. 1. πρόσοψ,.] 

οψις 33, 35) 42, 87) 91, 228. ΑἸά4, ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (υς 'η Οοά. 229 

πηθο) ἰη Ἐά. 1. ς. οὀψεῖς 1Π. πρόσοψις ἴῃ ομλγαέξ. ταίπογε ΑἸεχ. 

οὐβο ρεγίάκιε δ5ᾶν. Οἶτορ. αὐτῆς 19] τῆς εἰκόνος εκεινῆς ἴῃ ΤΕΧΙΙ, 

[εὰ αὐτῆς τρᾶῖρο, ΧΙ]. εὐμς ἱπιαρίπὶς Ογρύ. ἐρήως ἐπαρὶπὶς Τ], 

ΕἸγτη. ὑπερφερ.] α 147). ειμοπέα εἰ εἰαία ΟΥΡτ. »πεϊμεπαα, εἰαία 

71, Εἴγτι. ἑςῶσα] βαόαι Ογρτ. 10]. Εἶγπι. οὐ βειε Αται, τὸ 

πρὸ] α το6. ἀπὸ Οοπρὶ. καὶ κἡὶ ὅρ. αὐτ. φοδ.1 α Ογρτ. 7υΪ- 

Εἰ. δενγι εις ἐγαὶ ὑπαρο {4 Αττα. Οοὐά. τλυῖσαι ποη ΟἸΠΠΕδ, 

Ατηι. ἘΔ.  ἀὅδρασις] οψις 130. 
ΧΧΧΙ. Ἑἰκὼν] ἡ εἰκ. 34,3) τού, 130, 230. ΑΙεχ. λ σγρτγ. 7. 

Εἴγπι, Ατην. Οοάᾷ. τδπτιπὶ ποι οπῖπόβ. Ασπὶ. Εὰ. μαίμα Αὐέτογ ἀς 

Ῥιουα, εοὐβις δῖαν. Οἰξορ. ἧς) ἥ ΟἸγΐ. νἱ, ἴῃ ρεγρεῖυο σοσι- 

τηοηΐ. ἴὰ Ῥᾶπ. κ Δυᾶον ἀε Ῥχοιη:. χρης Ὁ] καϑαρου 1], ΧΙ, 

22, 26, 33» 34) 35) 30) 37.) 43) 45» 48, 49, 51» ὅ1) 87. 89, 90, 91» 

τού, 130, 228, 230; 231) 232, 233. Οοπιρί. ΑἸά. ΟΠΐρ. Ομ γγί. νἱ, 

]. ς. 5ῖλν. Μοίᾳ. Θεοτρ. Αππη. σ. δίαυε, Αὐπι. Εά. ὥς ἸΤΜεοάοτεῖ.. 

(ας ἰπ Οοά, 229 τεο) ἴπ Ἐά, 1, τοβΒ. χρηγᾷ ἱπ ομαγαξξζ. πλϊποτς 

ΑΙεχ. ραγο εἰ ορίΐμο Ατϑῦ. υἱνεμίε δἷδν. Οἶτοσ. αἱ χεῖρ. καὶ]. 

αν χεῖρ. ἀντὴς καὶ 22) 36, 48, 51, 231. Ομιγί. νἱ, 1. ς. Αττῃ. 1. 

α Ὄγρε. 1.1. Εἰπη. Αὐϑον ἀε Ῥγοῃῖ: ς 5.1 Ἔ αντῆς 62, 

147. οἱ βραχ.} λα οἱ Αστῃ. 1. ἡ κοιλ.] και ἢ χοιλ. 147. 

καὶ κοιλ. ὙΒεοάοτγεῖ, (ποη ἱπ Οοά, 229 τηθο) ἱπ Εά, 1. ς, «ΓΤ ἂν- 

ΚΕΦ, 

27. 

48. 

29. 

30. 

31. 

32. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ. ΤΙ. 

38: 
34. 

χίονες αὐτῆς ἀργυροῖ, ἡ χοιλία χαὶ οἱ μηροὶ χαλχοῖ" Αἱ χγῆμαι σιοηῥαῖ,; οἱ πόδες μέρος μὲν τι 
σιδηρδν, χαὶ μέρος δέ τι ὀφράκινον. ᾿Εϑεώρεις ἕ εωξ ἀπὲέσχίσϑη λίν ος ἐξ ὅ ορους ἄνευ χειρῶν, χαὶ 

ἐπάταξε τὴν εἰχόνα ἐπὶ τὰς πόδας τὰς σιδηρᾶς χαὶ ὀςραχίνουρ, χαὶ ἐλέπ)υνεν αὐτὲς εἰς τέλος. 
Τότε ἐλεπ]ύνϑησαν εἰσάπαξ τὸ ὄφραχον, ὁ σίδηρος, ὁ χαλχὸς, ὁ ἄργυρος, ὁ χρυσός" χαὶ ἐγένετο 
ὡσεὶ χονιορτὸς ἀπὸ ἅλωνος ϑερινῆς" χαὶ ἐξῆρεν αὐτὰ τὸ τλῆϑος τῇ πνεύματος, καὶ τόπος οὐχ 
εὑρέϑη αὐτοῖς" χαὶ ὁ λίϑος, ὁ ππατάξας τὴν εἰχόνα, ἐγενήθη ὅρος μέγα, χαὶ ἐπλήρωσε πτᾶσαν 

. τὴν γῆν. Ὑϑτό ἐς! τὸ ἐνύπνιον" χαὶ τὴν σύγαρισιν αὐτῇ ἐρδμεν. ἐνώπιον τῇ βασιλέως. Σὺ, 

βασιλεῦ, βασιλεὺς βασιλέων, ᾧ ὁ Θεὸς τῇ ὅραγᾷ βασιλείαν ἰσχυρᾶν καὶ χραταιὰν χαὶ ἔγτιμον 

ἔδωκεν Ἔν παντὶ τόπῳ ὅπε χατοικᾶσιν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων" ϑηρία τε ἀγρᾶ, χαὶ πετεινὰ ἐρανξ, 
χαὶ ἰχϑύας τῆς ϑαλάσσης ἔδωχεν ἐν τῇ χειρί σου, χαὶ χατέςησέ σε χύριον ππάντων' σὺ εἶ ἡ χε- 

35" 

89 φαλὴ ἡ χρυσῆ" Καὶ ὀπίσω σου ἀναςήσεται βασιλεία ἑτέρα ἥτ]ων σου, χαὶ βασιλεία τρίτη, ἥτις 

τῆς 36, 48, τι, ὅς, 147, 211. ΟΠ. νἱ, 1. ς. μηρ0}} -Ἐ αὐτης 

62) 147. 
ΧΧΧΙΠ, Αἱ κνῆμ. σιδ.] α ̓ Ογρε- αἱ] καὶ αἱ 22, 36, 48, 

ςι, ὅ2, 147, 231. ΟἾΠϊρ. “Θεοῦ. Αὔγην. Οοάά. φησ ΠΟῚ ΟΠΊΠ65. 

Ἀπ. Ἐα. ἔς ὙπΠεοάοτεϊς. ἴῃ Οοά. 220 τηεο, δὰ υἱ αἵ. τη Εά, 1], 
τοβ8. κυῇμ.} -ἰ αὐτης 62, 147. οἱ τόδ.) -Ῥ αντῆς 22, 46, 
ΑΒ, κι. 62, 147) 231. αἰϊἰρι ρεαϊΐς Αὐξῖοῦ ἀθ Ῥτοπι εἰ ρεάϊεε 

Ἀπη. (οὐά. τΔηπιπὶ ποπ ΟπηηΈ5. Ασπη. Ἐὰ. α δίαν. Οἴἶζγορ. μἷν 
1|} μέντοι 3). κ μέν 23, 62, 130, 147. ϑ8ῖαν. Οἶτορ. σιδηρεν} 
σιδηρου 22, 26, 48, 230, 231... ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (υΣ ἴπ Οοἀ. 229 

τη60) ἰπ Εά. 1. ς. καὶ μέρ.) αὶ καὶ 111, 22, 3ς, 36, 48, 49, δῚ:; 

90) 2317233. ΟἸγγί, νἱ, 'π ρεγρείιιο σοπηπηεηξ, ἰπ Ῥδπ. καὶ μέρ. [δὰ 
καὶ ἴῃ οδαγαξί. χηΐποτε, Α]εχ. και μερος ᾿ὙΠεοάοτεῖ. ἱπ Οοά. 229 

τηθο, 16ἀ ἴῃ Εά,1. ο. οὐ αι. δέ] α ΧΙ], 23) 26, 349 37. 61, 62, 91, 
130, 147,.148, 230, 232. ΟΠρ. ἵτεπ. ΤηῖΡ. ϑῖαν. τι 2] " 23» 
ὁ6, ό;, 147. ὀςράκινον] ορρακου 22, 36, 48, 431. ΟΒΐρ. ἔς 
Ὑπμεοάοτεῖ. ἰη ΟΟἄ. 229 πλεϑο, [δὰ πῃ ἙἘά. 1. ο. υἱὐ Καῖ. 

ΧΧΧΙΨ. ᾿Ἐϑεώρ.1, Ογρτ. 1]. ΕἸπη, ἕως] -Ἐ οτου 22, 16, 
47, 4-, 48, κι, ὅ1, 231. ΟΠΐσ. -Ἐ Ιἴάεπι ὙΠπεοάογεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 
229 τη60) ἰπ Ἐάὰ, 11, Ἰο92. -Ἐ οὐ 33) 34) 3», 42) 40, 875 90, 91) τού, 
130, 228, 232. ΑἸ]ά. ΑΙεχ. ἄπεσχ!σϑη} ἐτμηϑὴ 111, ΧΙ], τού, 
130. ΑΙῃ. , 9ο3ς. ἧς ΟΠ ιγί. νἱ, ἴῃ πο ἴοσο ρεγρεῖυϊ σοπηγηεηξ. ἴῃ 
Ῥαη. ὥς Οτΐρ. ἷ, 818. εἰ ἕάνεδηῖ ἰοτίε Ῥαῖγεβ ταῦ, φυΐ ἐξ ὄρες τμη- 
ϑέντα, εἰ ἐξ ὅρους τμηϑέντος, ἴῃ ΔΙ ΠοηΐΡυ5 Βαδειῖ, απετμηϑὴ 33, 
3, 26, 42, 49, 90, 919) 148, 238, 230, 232, 2132. (ομρὶ. ΑἸ]ά, 

Ἐρ!ρὰ. 1ΐ,) 294. ἢς ΟἸΠγγί. νἱ, 1. ς. ἴδγμεϊ. λί3.}] α ἰπ ἰδχίυ, 
Ἠδθεῖ τηᾶῦρο 4118 τηᾶπῦ, τοῦ. λίϑ. ἐξ δρ.] λιϑ. ἀπο ορ. ΧΙ], 
37.061. ἔς Ὑπεοάοτεῖ, ἰπ Ἑὰ.]. ς. λιϑ'. απ᾿ ορ. 4ς. ἀπο ορ. λιϑ. 
44, 36, 48, ς΄, 130, 231. ΟΠσς. ἧς Τμεοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 220 τηεο. 

απο... ὁρες λιϑ. (φυσεάδτῃ [ἰτετας εγαΐα:, ἔοσῖε νοςΐβ του) 22. ἐξ} 

ἴΔπὶ ἀπὸ 4ιᾶπὶ ἐξ μαθεῖ ΟΠγγί. νἱ, 1. 5. ἐξ ὅρ.} 23) 62, 147, 233. 
Απη. Οοάά. ταπέιπι ποῃ οπιπεβ. Αἰτη. ἘΔ. ὄρες] τὰ ὄρ. ΟΠ τγί, νἱ;, 
1επλεϊ, 1εἀ υἱ Καῖ. 4110], 1]. ο. χειρῶν) ἝἜἝ (εχερειίςε, αἵ νΙἀδῖιγ) εοπ- 

εἰφεπιίωνι Ογρτ. καὶ ἐπάτ.} φηὶ ρεγει ! Αὐτὰ. τ. τὴν εἰκ.]} ξογρως 
οὐπῃ ἀττίουϊο αν. ἐπὶ τὸς τοόδ.]  αὐτὴς 62, 147). καὶ τὰς πόδ. 
ΟΠεγῖ. νἱ,]. ὦ τὲς σιδῃρ.} “πέος ΑΥδΌ. ὁςραν.} τες ος. 33» 

8), 228. ΑἸά. εἰς τέλος] εἰσάπαξ Οοιηρὶ. πιῤπμιαεπι Ογρτ. 78]. 
Εἰτη. τὐχιε αὐ ἥπερ Ἰτεπ. ἸηΡ. ναἹ]άς (σδογρ. ναός πιίμπίε Αταῦ. 

ΧΧΧΨΝ. ἐλεπΊύνϑησ.} ἐλεπ]ύνϑη ΟἸνγΥ͂. νἱ, 'π ρεγρεῖυο σοπιπηεηῖ. 
ἴῃ Ὅλη. δῖαν. “αέΐερι οἱ (Ἰερεπὰ. 2 αόϊωνι) ΟΥγρτ. εἰσάπ.} εἰς 
τέλος 4. μἔαεὶ Ογρτ. τὸ ὅςρ. ὁ σίδ.} ο σιδ, τὸ οςρ. 23» 358» 42» 

ό;, τού, 147. Αἷεχ, ΟΠΐρ. ἔς ὙΤβεοάογεῖ. (ας ἰπ Οοά. 220 πιε0) 

ἴῃ Ἑά. 1, το92. ζάνγιωπ εἰ ἐσῆα ΟγρΥ. ὁ σίδ.} εἰ ζένυκηι Ατῃι. 
Οὐοάά. ἰαπῖυτη ποῃ  Οτηπαϑ. Ατηι. Εά, ὁ ἄργ.] εἰ “Ἐν Ογρι. 
Ἀπ. Ἑά. ὁ ἄργ. ὁ χρυσ.} αὶ Ομιγί. νἱ, Ἰ. ο. χρυσ.] και 
ο χρυσ. 3ς. Ογρτ. Αὐπι. Ἑά. καὶ ἐγ.] α καὶ 7υῖ. Επῃ. ἐγέ- 

νετο} ἐγένοντο 111, ΧΙ], 22, 23, 33, 3453» 306,42) 48, 49), 51) ό2, 
87, 90, 91) τού, 147, 148, 228, 230, 2315) 232) 233. (πρὶ. ΑἸά, 

ΟΙμῖρ. Ομγῆ. νἱ, 1. ς. ἢς Ὑπβεοάοτεῖ. (υϊ ἴῃ Οοά. 229 τῇθο0) ἴῃ Εά; 

1. ς. ἐγένετο ἰῃ οβαταξξ. τηῖθοσε Αἰεχ. μαξία μιπὲὶ πεϊπμία ΟὙρτ. 7]. 
Εἰτη. ὡσεὶ] ὡς 36, 48, ς1, 231. Αἰά. Ἠκονιορτ.} ραΐεα σεὶ 
}εϊνὶς Ογρτ. 70]. Εἴγηι. ἀπὸ] α Οοίπι. τᾷς. ἔξηρεν] ἐξη- 
ρῶνεν 147. αὐτὰ] αὐτοὺς 22, 36, 48, ς1) 231. ἄντὸν 37,61. 
ΟΠ ς. τὸ τλὴηϑ.} α τὸ ἔδπηεῖ, δὲ παραὶ {επιεὶ, Ομ γγί. νἱ, 1. ς. 

τὸ τλῆϑ. τῷ πνεύμ.} τὸ πνευμα 230. νεπίπς Ογρτ. [8]. Εἴπῃ. καὶ 
τόπ. οὐχ εὗρ. αὐτ.} μα κὶ πίδὶ γεπεαηψεγὶ! ἐκ ἐπ Ογργ. Τυῖ, Εἰπη. 
τόπος] τας τοπ. ὅ2, 14). ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (υΣ ἴῃ (Οά. 229 π|60) ἴῃ 

Σ παν αν ΝΣ 

ὴ 

ἘΔ. 1.ς. τᾶς ὧδ καὶ (0) ργαπητς ΟΠὶρ. αὐτοῖς} ἐν ἄντοις 
3) 233. Οοίπι. 1. ο. ἢς ΤἈξοάοτγθι. (υς ἴπ Οοά. 229 πιθο) ] ἴῃ Ἑά. 
]. ς. καὶ ὁ λί9.} 4,24] ἰαρὶε σαπὶ ἀγουϊο 8]αν. Μοίᾳ. τὴν εἰκ. } 
εοῦρμς οὐὑτὴ δυιοιΐο δῖαν. Μοίᾳ. ἐγενήθη} ἐγένετο 34) 36, 37, 43, 
48, τι, 61, 231. Οἷς, ὅς Τβεοάοτγεϊ, (υζ 'π Οοή. 340 ἴη60) ἱπ Ἐά, 
Ἰ. ο. [δ ἴῃ Ὧπὸ αἷϊο Οοά, υἱὲ Καῖ. ἐγενήθη Τδτηοὶ, ἐγένετο {ετηεῖ, 
ΘΟ γγί. νὶ, 1, ς. ὄρος] εἰς ορ. ΧΙ], 92, 23,33» 34,3, 36, 37, 48, 
ξιῖ, ΟἹ, 228, 231, 232. (οιηρί. Οδρ. ἢς ΟΠ γγί, ὈΪ51. ς. ἤς ΤΠοο- 

ἄογει. (υἱ 'ὰ Οοά. 259 πιεο) ἰπ Εά.]. ς. ὡς ορ. 4ς. πᾶσαν] 

λ 23) 89, 147. 
ΧΧΧΥῚ. ἐνύπν.} -Ῥ σου βασιλευ 34. Οορι. [40]. ἔρξμεν] 

ἄϊεασι (ορί. [40]. Αγδθ. τῇ βασιλ.} σε 34. 

ΧΧΧΝΊΙ. Τοῦιπι σοπηπια, οὐπὶ 44. υἵχιιε δ βασιλέων ἐκείνων 
σὺ βασ. βασιλ. βασιλέων] α 5ϊᾶν. Οἴἶτορ. 

α Οψί. δ15, νὶ, 'π ρεγρεῖιιο σοπησηθηῖ. ἱπ 
βασιλεὺς] α 22, 36, 48, 231. ΟΠΐρ. α ὙπΠοοάογεῖ, ἴῃ 

Οοά. 229 πιο, δὰ μαρεῖ ἰῃ Ἐά. 1ΐ, τορ 4. ᾧ ὃ Θεὸς] ὡς Θ. 26. 
κα ᾧ τοῦ. σοὶ ὁ Θεὸς Ομιγί, 5, νὶ, 1. ο. τοῦ ἐρ.]. ΑΙ4, βα- 
σιλείαν) τὴν βασ. ΑΙά. ἰσχυρ. καὶ κρατ.} κρατ. καὶ ἰσχυρ. 
Ὑπεοάογεῖ. (ποι ἴῃ Οοά, 229 τΩς0) ἰπ Ἐά. ]. ο. [εἀ ἰδὲ εἰἷδπι 'π Οοά. 
Αῖο μαδεῖ υὐ Ψαῖ. κα καὶ κρατ. Ατστῃ. Ἐα, καὶ ἔντιμ.Ἶ αὶ Αγ. 

Οοάά. ττεἀοοΐπ,. ἔδωχεν} δέδωκεν 230. -Ἐ σοι χό, 62, 1.7. 
ΧΧΧΝΊΙ. Ηος φομηπηδᾶ, οἰπὶ ἴ44. υἵαυς 4 ἐκείνων ἴῃ οοπη. 

44, ([ἰσεῖ μδθεδπς ργβοεάοητία εἴ 4ι88 ΡοΙξ σοπηπιᾶ 44 (δασαπίυτ ἴῃ 
ςομάπυα ἰεϑίομε) αὶ 37, ὅι:. ἐνὶ καὶ ἐν ὅ2, 130, 147. Ατδῇ. 
Απῇ. Οοάά. ταπίαπι πὸπ οπιπεβ. Ασηὶ. Ἐά, ὅπου] ἐν ω 33, 40, 
87, 90, 91, 228, 232) 333. Οοπιρὶ. ϑδἷαν. Οἴἶτορ. ἐν ὦ ὧον (Πς) 56. 
ὅπου κατοικ. οἱ υἱοὶ τῶν ἀνϑρ.] α Ὑβεοάοτεῖ. ἰπ (σά. 229 πιθο, εἴ ἴῃ 
Ἑά. εα ΤΦυρρίενὶς Εάίτογ ἐχ ὑμο αἰἰο σοά. κατοικ.} υἱναπὶ δῖαν. οἱ 

υἱοὶ] α οἱ 33, 339 228, 233. ΟοπΊρὶ. ὙΠΒοοάοτεῖ. ἱ. ς. ογαπεν ΑΙ σα πα 
δυτ]ουο Αὐτη. 1. ϑηρ. τε} αὶ τε Αττῃ. 1. ἀγρ8} τοῦ ἀγρ. 23. 
ἀγριὰ 35. οὐραν.} τοῦ οὐρ. 26, 3ς, 49, ξ1, 62, τού, 130, 147, 
232) 233. Αἰεχ. ὥς {εηλεὶ, {εὰ εἴ αὐ Καῖ, {πηεὶ, Ὁ γγί. νἱ, 'π ρεγρε- 
ἴυο φοπηχηεηΐ. ἴῃ Ὦδη, καὶ ἰχϑ. τῆς ϑαλ.] αὶ Π]|, 22, ὅλ, 147. 
Οοιρὶ. α δἷ5 Οεγί. νἱ, 1. ο.. κα ὙΠιοοάογος, (αζ ἴῃ Οοά. 420 πιεο) 
ἴῃ Ἑά4.1. ς. μιαροὶ 'π ομασδέζ. πλίπογε ΑἸεχ. ἰχϑύας] τους ιχϑ9. 
22, 26, 48, ς1,).231. τῆς ϑαλ.] α τῆς 34) τοῦ, 148, 230, 2232. 

ἴῃ ςοπΊ. 44] αὶ 4ζ. 
βασιλεῦ] κα 33) 87, 228. 
Ἀδῃ. 

Ομρ. ἔϑωκ.]} δέδωκεν ΤΙ Βεοάοτει. (ας 'π Οοἀ. 229 πιεο) 'π Ἐά. ]. ο. 
ἐν τῇ χειρί σου] κα ἐν 2320. ἐπ ιαπὶδης μὲς Οορῖ. 740]. ἐπ παμας. 

ἡμας ἤπιε αὐϊίου]ο ϑ᾽ῖαν. ὀ κύριον] ἐπ ἀονείπμτε Οεοτρ. πάντων] 
ἐπι σάντων τοό. σὺ] σὺ τοίνυν Τ᾿ βεοάοτεῖ. (υἵ 'ἰπ Οοά, 2209 πιεο) ἴῃ 
Ἑά.]. ς. εἶἜ} α ΔΙά. , Τιεοάοτεῖ. ἴπ (οά. 220 τηε0, {δὰ δαθεῖ 

ἵπ Ἐὰ. 1. ο. ἢ χεφ.} λα ἢ 33, 3) 228. 
ΧΧΧΙΧ. Καὶ 19] , ἸΤβεοάοτεϊ. (υἱ ἴῃ Οοά. 220 πιθο) ἴῃ Ἐα. ἵ, 

τοῦς, ἴῃ ὅηο ἴοοο, {δὰ Πδθεῖ ἴῃ αἷϊο. ἑτέρα} αὶ 22, 48. ἡτῖ. 
σου} -ἰ ἢ εςὶν ἄργυρος ΧΙ], 232. ΟΠ. νἱ, ἴῃ ρεύρετιο σοχηπεηξ. ἴῃ 
Ῥαη. -Ἐ ἢ ἐςὶν ἢ ἀργυρὸς 230. -ἰ ἢ εξὶν οργυρος 22, 36, 48, ςι, 
130, 231) 233. (ΟΡ. 5ῖαν. -Ἐ εἰτὶς (ῆς) ο ἄργυρος 34. -{- ητις 
ἐρὶν ἄργυρος 3ς. -Ἐ ητις ἐξιν οαργυρος 42, τού. Αἴεχ. γὰρ. ζιρτὰ- 

(οὐρτ. ἡτὶς ἡ ἄργυρος ῬΥπΙα τηδηι! 228. καὶ βασιλεία] καὶ η 
βασιλ. ἡ 130. μα τερπεπὶ συτα ἀσοῦι5 ἀγίου]}5. δῖαν. τρίτη] 
ἐτερα Ἰριτὴ 22) 36, 48, ξ1, 231. ἥτις] η ΧΙ, 22, 26, 16, 48, 
51) τού, 130, 148, 230, 231) 232, 233. (ΟπΡ]. ΟἿΐσ. λ 3: 62, 

147). Α΄. Οοαά. ἰδηΐιαι πο ογηπαβ. Ἅπῃ. Ἐα. χαλκὸς) χαλ- 

κἃς ΟἸγῖ, νἱ, 1. ς. ἢ κυρ. οὐπὶ [44.1 α 232. α ἢ Αἴ. σΣ. 
κυριεύσει} κυριευσὴ 23 3: ἢς Ὑπεοάοτγεῖ. ἰπ (οά. 229 πηεο, {δὰ υἱ 
Ψαι. ἴῃ Ἑά. 1. ς. κυριεύει ΟἸΥγ . νἱ, 1. ο. 

Ὠ 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ, Π, 

, Ὁ  “ᾳῸ Ν Ὰ ΄ ͵΄ .« 32 5. κς ς - ᾿ 

ἐςὶν ὁ χαλκὸς, ἣ χυριεύσει πάσης τῆς γῆς. Καὶ βασιλεία τετάρτη, ἡτις ἐξαι ἰσχυρὰ ὡς σίδη- 40. 

Ὑτ: ε ΄ : ᾿ ΐ ᾿ ς ρ" ἈΠ, ᾽ 

ρος" ὃν τρόπον ὁ σίδηρος λεπ]όνει χαὶ δαμάζει ππάντα, ὅτως ππάντα λεπ]υνεῖ χαὶ δαμάσει, Καὶ αι. 

νΝ : ΄ ΄ " 

ὅτι εἶδες τὸς πόδας, καὶ τὸς δαχτύλους, μέρος μέν τι ὁςράκιγον, μέρος δέ τι σιδηρᾶν, βασιλεία 

«πᾷς ΄ , ΝΟΣΝ “Ὁ ς“..». ρ, ᾿ ,“ΦῸῸΨ»ἢ᾿ 2. » “ἃ 7 “" ᾿Ν ΄ 2 - 

διηρημένη ἔξαι, καὶ ἀπὸ τῆς ῥίζης τῆς σιδηρᾶς ἐφαι ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον εἶδες τὸν σίδηρον ἀγαμε- 
΄ ἢ 2 Ν ες ’ὔ’ ; ἰρὰ “" 7΄ ΄᾽ 2 Ζ΄ 

᾿μιγμένον τῷ ὀςράχῳ. Καὶ οἱ δάχτυλοι τῶν ποδῶν μέρος μέν τι σιδηρᾶν, μέρος δέ τι ὀςράχινον, 45. 
ῶὼ ὶ ᾿ ΠΝ 9 2 ΄ “ : Ν 

μέρος τι τῆς βασιλείας ἔςαι ἰσχυρὸν, καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ἔςαι συντριξόμεγον. Οοτι εἶδες τὸν σίδηρον 43. 
᾽ ' “ » ͵΄ ᾿ 

ἀναμεμιγμένον τῷ ὀςράχῳ, 
; : 2 » Ζ΄ ν κοῦ. “2 ν 23 “- } 

λώμενοι ὅτος μετὰ τότου, χαϑὼς ὁ σίδηρος ἐκ ἀναμίγνυται μετὰ τῇ ὁςράχου.. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέ- 44. 

“ ᾽ ΄ ΟΝ 3,3.» ᾿ 

συμμιγεῖς ἔσονται ἐν σπέρματι ἀν) ρώπων, 'χαὶ ὃχ ἔσονται πηροσχολ-- 

ρο ᾽ δ Ζ ξ ρ 3 ἰϑν ΄ ἐγ 3 Ν 3 Μο 3 

ρας τῶν βασιλέων ἐκείνων, ἀναςήσει ὁ Θεὸς τϑ ἐρανδ βασιλείαν, ἡτις εἰς τὸς αἰωγας ὃ διαφϑα- 
᾿. 2. “. “,͵ιΡ᾿“ὔ » ε . ΄ ρ - 7 ρ" 

ρήσεται, χαι ἡ βασιλεία αὐτῇ λαῷ ἑτέρῳ ἐχ͵ ὑπολειφθήσεται, λεπ)υνεῖ καὶ λιχμήῆσει “σψᾶσας τὰς 

᾿ ΐ χὶ αὕτη αἀναςή ἡ, σὴς αἰῶγας. Ὃν τρόπον εἶδες, ὅτι ἀπὸ ὄρους ἐτμήθη λίν 
ὶ βασιλείας, καὶ αὕτη ἀναςήσεται εἰς τῆς αἰωνας, ὧν τρὸ Ἰδὲς, ρους ἐτμήθη λίϑος 4ς. 

2» »" Νν 2, 72 ΝΨ - Ν (δ, Ν λχὸ ὃν ἃ υρον τὸν υσόν" 5 Θεὸ 

ἄνευ χειρῶν, χαὶ ἐλέπ]υνε τὸ ὄςραχον, τὸν σίδηρον, τὸν χαλκχον, τὸν ἄργυρον, χρυσόγ' ὃ Θεὸς 

Ξ ἀεταὶ εν παλδς τ 
Ξ ΞΡ Ξ τῆς ΞΞΕ ΞατεπΞ 

ρο ρώ ρμϑ ρ ΝΡ: 292 Ἂς Ν 3. “ 

ὁ μέγας ἐγνώρισε τῷ βασιλεῖ ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα" χαὶ ἀληνινὸν τὸ ἐνύπγιον, χαὶ πιςὴ ἡ 

ἀξ ἐνὶ τ᾿ ταν Ε- τ ἘΞΗ ΕΣ 

ρ. ΄ ’ ΞιΝ“ἜἌ ΄’΄ Ν ρ . 

σύγκρισις αὐτᾶ. Τότε ὁ βασιλεὺς Ναξουχοδονόσορ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, χαὶ τῷ Δανιὴλ προσε- 46. 

Αἴοχ. ἐπ᾽ αὐτῆς] αὖ ἱγα ραν: ἵἴτεη. ἴῃρΡ. ἀπωρ αὖ ἰλο Ατπι. 
(σά. υπῦβ. « ὶ)3Ἄ 85[αν. Οἴἶτορ. ἔςαι] ἐξὶν 233. 

ΧΙΙΠ. Ὅτι καὶ οτι 229 26, 34) 36, 48, ς1,) 62, 147.) 231) 232. 
ΟὨϊρ. ϑ[αν. Οὔἴτορ. Θεοῦ. Ασπὶ. τ. εἰ Αγ. Οοάά, 411} φυδίιοτ. ἢς 

ὙΜεοάοτει. (ας ἰῃ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἑά. ἰϊ, τορό. 
232. ἀναμεμιγμ.} α ὅ2. τῷ ὀςράχῳ) ΔΑ τῷ 2335. Ἤ τηλινω 

23, 48, 2, 14). “Ἔ τὼ τηλινω 36, ςτ, 23ν. ΟΠῖρ. ὙΒεοάοτες, (υζ 

ἴῃ Οοά. 229 τιδο) ἴῃ ΕΠ. 1. 5. εὐπιὶ μα  ὶ συνὰ ἀπτίςουϊο δῖαν. Μοῖίᾳ. 

συμμιγεῖς} εονιριβίοπες Ἰτϑὰ. Ιηῖρ. συμμιγ. ἔσοντ.] συμμιγη- 
σονται 3ς, 130, 230. σπέρματι) σπερμασιν 232. 8[αν. Οἰἶτορ. 
ἀνϑρ.1 τῶν ἀνϑρ. ΟΒιγί. νἱ, ἴῃ Ρεγρεῖῃο οοπιπηεηῖ. ἱπ απ, ὅ[δν. 
Μοίᾳ. προσκολλώμενο!) τροσκολλωμενος 171, 3ς) το6. ΠΒαβθεῖ 

υῦ αῖ. ἴῃ οδαταές. πυίποσε ΑἸεχ. μετὰ τάτε] μετ᾽ αὐτου “6. 
μετὰ τῶτο ΟἸτγΐ. νὶ,]. ο. οὐκ ὠναμ.] οὐ συναμ. 232ὥ. μετὰ 
τοῦ ὁὀς,.] κμετὼ 49. τω ογράχω 1Π], 22, 34, 36, 48, ς΄, τού, 231. 
ἢς ΤἸμπεοάοτει. (ιΐ πὰ Οοἄ. 229 τη) ἴῃ ἘΔ. 1, το97. μιδῦϑεῖ υἱ Ὑαΐ, 

ἷπ σμδγαῖξ, πηίπογα ἈΪοχ. α τῷ ΑἹά. 
ΧΙΙΝ. ἡμέραις] - αὐτῶν ὅ5, 147. βασιλέων] βασιλείων 11], 

435 42, 49, 87, τού, 228. ΑἸά. Αγαθ. βασιλέων ἴῃ ομαγαξξ. πλίμουε 

ΑἸεχ. ἐκείνων) κ89- ὁ Θεὸς] Κυριος ο Θ. 233. βασιλείαν] 
βασιλεα 3ς. -Ἐ αἰϊμά Ηλατ. Απιυτοπαί. τὸς αἰὼν. 19] τὸν αἰωνὰ 

111, 26, 37, τού, 148, 232. Ογε. Ηἰΐεγ. 1.57. Οοίηι. 146, 147. Ἀτηι. 

ἘΔ. τὲς αἰῶνας ἴῃ οβματηᾶ, τίποτε ΑἸεχ. διαφϑαρήσεται) δια- 

ϑρήσεται (ἢς) Ογτ, ΑἹ. ν, 614. καὶ ἡ βασ. αὐτὰ Δ. ἕτ. οὐχ 

ὑπολ.} αὶ 147). κα ἴῃ ἴσχῦι, (δὰ δου ρίεγιπε πηλγριηῖθι5 ἀἰνεγία ππᾶπυ8, 

"26, 148. ὑπολειφϑήσ.] υποληφϑ. 130. ΟἸχγΐ. νἱ, ἴῃ ρεγρεῖυο 

εκ ᾿Π ΧΙ, βασιλ. τετ.Ἴ η βασ. ἡ τετι οι. δτθουϊαπι Ῥγαοπλτς δῖαν. 

' ! ἥτις ἴσαι] ἡ ξᾶι 130. κα ἥτις 11, ΧΗ͂, 23, 3ς) 65, τοό, 1479 148, 

ε, 230, 432,233. Οοπλρ!. ΟΠΐρ. 514ν. Οἴἶτγορ. Οεογς. Αστη. 1. α ἔγαι 

: ' 49, 90. ἥτις ἔςαι, οὰ ἥτις ἴπ οἰαγαξτ. τηΐποσε, ΑἸεχ. ἥτις ἐςὶν 

ΟἸγΐ. νἱ, ἴῃ ρεύρεῖυο ςοπηπεμξ, ᾿ὰ θ84π. α υππηα]ας Ατπι. Οοὐά. 

τδπίῃπ ἢοπ Οπλπδ5. Λτηι. Ε΄. ἰσχυρο} ἰσχυροτερα 148, 230, 

: “13. ΟΟΥΡΪ. σίδηρ. ιϑ--τ-σίδηρ. Δ΄} α αἰϊογυῖσπιτη οἴ 488 115. 1ῃ- 

τοιδοεηὶ τοῦ. σίδηρος 1] ο σιδ. ΧΙΠ, 2ς, 36, 45, ςτ, 62», 148; 

2130, 231, 232. Οοιηρῖ. ΟἸμγυίς υἱ,]. ς.. ἔς ὙΠεοάοτεῖ, (αν τὰ Οοἀά. 

“220 τηοο) ἰπ Εά. ᾿ϊ, τορς: ὃν τρόπ.7 ον γὰρ τροπ΄. 34.335. ον 

τρ. γὰρ 25, 36, 48, 51,231- Ομῖρ. ΟἸγί, νἱ,}. ο. ἢς ὙΜεοάοτεῖ, 

(αἱ ἴῃ Οοά. 229 πιὲο) 'π Εἀ. ]. ς. εἰ φμεπιαάπιοάμη δῖαν. Οἰΐγορ. 

ὁ σίδ. χεπ].1 λεπῖ. ο σιδ. 22, 16, 48, τι, 231. ΟΒιγί. ν!,1.ο. λεπ- 

τίνει]. λεπίυνη 24. δαμάζει) δαμάσει ΑἸά. σᾶντα 15] -{ ἐπὶ 

τῆς γης ΧΙ]. ΟΠ. ὅτως} βτω 231. Ἔσο σιδηρος ό2, τ47. 

οὑτως καὶ αὐτὴ 34. ϑίαν. πάντα λεπῖ. καὶ δαμ.} λεπῖ. καὶ δαμ. 

τ. 34, 3ς. 8ῖαν. Θεοῖς. Ατπ). τ. λεπῆ. π. καὶ δαμ. Ὑεοάοτεῖ. (υ 

ἴῃ Οοὰ. 229 πιεο) 1 Εά. 1. ς. πάντα 23] πασας τας βασιλειᾶς 

τὴς γῆς 34. κα ΟΟΠΡΡΙ. δαμάσει) δαμαζει 111,3. δαμάσει ἴῃ 

οἰαγαίς. τοϊποιῖς ΑἸεχ. 

ΧΙ]. ὅτι] οτε 23. φκοραηι φσηι αἰ πο οἰ 7 (ῆς) Αγπ. 1. εἶ» 

δὲς 19} ἰδὲς 222. ἔς Ὑμεοάοτει. ἴῃ Οοά. 229 τηεο, {εξ οἱ γαῖ. ἴῃ 

Ἑὰ. 1}, τορος. καὶ τοὺς δακτ.} «120. μέρ. μέν τι) τι 130. 

κα μέν τι 8ιαν. Οἶτορ. ραν επὶ ἐπίηι φμαπάανι 5αν. ΜοΙᾳ. ὀρρά- 

κιν.] σιδηρουν ΧΙ], 34, 90, 232) 233. σιδηρου 22, 36, 48, 230, 231- 

Ομὶσ. ἢς Ὑμεοάοτεῖ. (ας ἰὼ. Οὐἀ. 229 πιθο) ἴῃ Ἐἀ.]. .. χεράμεξ 

εἶδες} ιδὲς 210, 

- ων 

᾿ς ἂν «- πον ποτ στ οπηπασο εσπι τος Ὁ τῷ 

Ρ ον δου το 

- ΝΠ σα 

ΜΝ - 

3ς. Ἐ χιραμεουν 147. «Ὁ κεράμιους 62. ἝἜ κεραμίου ΑΙεχ. σοιηπιεηῖ. ἰαὰ δΔη. ἔς Ογτ. Ηἰἱεγ. 1. ο. 1εὰ οἱ Μαῖ. 221. λεπί. 

ι" δί τι] α τι 130. δῖαν. Οὗτος. σιδηρῶν] ογρακινον Χ]], 34) 90, καὶ λικμ. τᾶσ. τὰς βασ.} α (οἴ. Ἰ. ς. λεπῆ.} - δὲ ΧΙ], 130, 

; 232, 233. οφράκου 23) 36, 48, 230, 231. ΟΠΐρ. ὥς ὙπΠεοάοτεῖ. (ιξ 4233. ΑΙεχ. καὶ λεπ. 37) 45) 61, 232. Αγ. Θεοῦ. λικμῆζει!) 

ἐπ σά. 250 πιθο) ἴῃ Εά4.1. 5. διηρημ.1 διπρμενη 62. ἄλλη διηρημ. 
“ὙΠεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά, 229 τηεο) ἴῃ Ἑά. Ι. ο. ἔςαι τ᾿ -οῖςαι 25] 
α 8 τουεῦ. εἴ φιθ 1ἴ5. ἰητετίασεπι ΠΡ. τῆς σιδηρ.} τοῦ σιδηρου 
52. 36, 48, ςτ, 231. ὅς Ὑπεοάοτει, (υἵ ἰη Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Εά. 
ἱ; 6: ἐν αὐτῇ λα Αιαῦ. ὃν τρόπ.] ον δὲ τροπ. 34. τὸν σίδη- 

ρον] τὸν σιδηροῦν ΑἸά. ἀναμεμιγμ.} ἀναμεμήγμενων, [εἀ (δω 

εἴϊ ρυπέζυπι τερυἀἰαϊϊοιῖ5, 62. τὸν σίδ, ἄναμ.. τῷ ὁςρε---τὸν σίδ. 
ὦναμ. τῷ ὁςρ. ἴῃ ΠΟΙ]. 43] καὶ αἰϊεγυῖγα εἴ 4ι88 ἢΐ5 ἱπιεήδοεης τοῦ. 
τῷ ὀςράκῳ] ἐν Ῥγαηλταπί 62, 147. -Ἐ τῶ πλειω, ἴδ {πΠρεγ τ εἰ ὦ 

φιρταίςρι. (Π0) 48. -Ἐ ϑηλινω 62. -Ἑ τω τελινὼ 22. [Ιἢ ἢἰς 16- 

᾿ ρεπά, τηλιίνω ἥπε ἀμθῖο. -Ἐ τω πηλινω 34) 36, 1») 147. 231. ΟΠϊρ. 

ἐκλικμήῆσει 23, ὅτ. εγλιμῆσει (πιεπάοίε ᾿ΓῸ ἐκλικμησει) 3). ϑδαμᾶ- 

σε; ὙΤΠεοάοτεῖ. 'π ἀπο ἴοοο, [δὰ οἱ Ψαΐ. ἴῃ αἰΐο, ἴ, το. πάσας] 

Ἢ ταντὰς 62, 147. τὰς βασιλ.] ἜἜ τῆς γῆς 3. αὕτη) α 4ζ- 

Οοἴπι. 1. ς. αὐτὴ Ομτγῦ, νἱ, 1. ς. ἀὠναςήσετ.] σήῆσεται 45. ἢ 

Ὑπεοάοτεῖ. (υἱ ἴα Οοά. 229 πιδο) ἱπ Ἐα. 1. ο. 5, 1εἀ εὐ αἱ Καῖ. ἴῃ 

ἄμποθυς (οὐ. . 

ΧΙΝ. Ὃν τρόπ.] εἰ φμρνιαεηοάμηι ϑδν. ΟἸος. φμοπια αἰ πιοράίεπε 

δμίεπι 5ἴαν. Μοίᾳ.. εἶδες} ἰδὲς 34) 3,9 232. πὸ ὅρ. ἐτμ.] ἔτμ. 

ἀπὸ ὄρ. Ὑπεοάοτεῖ, (υἵ ἴῃ Οοά. 229 της0) ἴῃ Εἀ. ἰἱ, τοοϑ, (εἀ ἰπ απὸ 

(οὐ. αἰϊο υἱ Καῖ. εὐπάδηι ογάϊπεγη {εαυϊζυγ δίαν. ἐτμήθη] απε- 

τμηϑη 42. χειρῶν] χειρος 4ς. Ογτ, ΑἹ. 11, 804. Οτερ. ΝΥ. {, 
ΓΟ τγί. νὶ, 1. ς. ἢἤς Ὑπεοάοτεῖ. (τ ἴῃ Οοά. 229 τηεο) ἴῃ Ἐὰ. ]. ο. 
{εὰ αυΐα ἔιρρίεν!ο Ἑάϊτου ἐχ ἀπὸ (σά. αἷἷϊο.υ -Ἑ πιλινω, ταυτδζαπι ἴῃ 
πηλινω ἃ Τεσθὶ ΠΊΔΩΊΙ, 23. 

ΧΙ]. οἱ δάκτ.} κα οἱ δῖαν. Μοίᾳ. μέν τι] α τι 130... αὶ ὑϊτὰπη- 
αε δῖαν. Οἴἶγορ. ἀμίόπι αἰίφμα δῖαν. οίᾳ. ᾿ σιδηροῦν] σιδηρου 
225 34) 36) 48, 51,210. ὅς Ὑπεοάοτεῖ, (ας ἴθ Οὐά, 229 τηθ0) ἴῃ 

ἘῤΔ. 11, τοοό. μέρος δὲ] καὶ μερος 26. 8ϊαν. Οῇτορ. τι 2] 
κ᾿ ό.). 4 26 τι 2΄τττιὶ 3.] αὶ ΔΙταγαῖγ, εἴ αυδε 1ϊ5 ἱπτειδοεπὶ ΟΠΐς. 
ὀςράκινον) οφρορκου 22, 34,365 48, ζ1.) 231. ἤσ Ὑπδεοάοτεῖ. (ἰ ἴῃ 
Οοά. 229 πιθο) ἷμ, Εά, 1. ς, μέρος 3.1 Ὁ δὲ ΧΙΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἔγαι ἰσχυρ.} ναϊϊάαηε σοηβέϊμεε Αττι. Οοά. πηι. 

474. τὸ ὄςρ. τὸν σίδ. τὸν χαλκ. τὸν ἄργ. τὸν χρ.] τὸν Χρ' Τὸν 

αργ. τὸν χῶλκ. τὸν σιδ. τὸ οςρ. 232. τὸν σίδ.} καἷπ ἴεχῦι, [24 ὁ 

σιδηρος (6) γηᾶγρο 4118 πιᾶπιι, τού. καὶ τὸν σίδ. ὙΜεοάογεῖ. (υζ ἱπ 

(οὐ. 229 πιθ0) ἴῃ Ἑά. ]. ο. ἢς 8[αν. Οἴἶτος. Ατπι. Ἐά. τὸν χαλκ.} 

εἰ ἀγαπιοπίμηι ἴτε. ΤηῖρΡ. δἰ“: οὐπὶ ἀγίοιο δῖαν. Οἰἶτος. τὸν 

ἄργ.] καὶ τον αργ. 130. ἵτεῃ, Ιπῖρ. δίαν. Οἴτορ. Αγηι. Ἐ4ά. τὸν 
χρυσ.] καὶ τὸν χρυσ. 555 130. [τεπ. [πίρ. 5ἷδν. Οἴτοσ. Δηη. ἘΔ. 

καὶ ἱπῖογ ἴπϑαβ Πιρταίοτρι. ΔὉ δῖα τηᾶῆὰ τού. ὁ Θεὸς ὁ] α ὁ υἱγιπι- 

4.6 Απη. Οοἀᾷ. ἀεςε. ὁ μέγας] α Οἰγί. νἱ, 'π Ρεήρεῖιο οοπὶ- 
τηθηΐ. ἱπ Δ. τῷ βασ.} α τῷ Αγ. Οοὐά. ἄδοθι. καὶ ἀληΐ.} 

α καὶ 148. ἐνύπν.} -Ἐ αὐτου 147. αὐτῷ} -Ἐ εςι τοῦ. 

6} καὶ υἱ1.} λ δῖαν. Οἰἴτορ. ἀπ] ἐπ᾿ 11. ἀπ᾽ π᾿ σπιαγαέϊ, τηΐποτε ΧΙΝῚ. ὁ βασ.] κὖ 115..5 ἕπεσ. ἐπὶ τορόσωπ.] ἐπὶ πρόσωπ. ἔπ. 



ΚΕΦ. ΙΙ. 

47. 

48. 

49. 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ, 

᾿ ἱ ] ρ᾿ ρ᾿ : μν ρ᾿ χύνησὲ, χαὶ μαναὰ καὶ εὐωδίας εἶπε σπεῖσαι αὐτῷ. Καὶ ἀποχριδϑεὶς ὁ βασιλεὺς εἶπε τῷ Δανιὴλ, 
5. 3 53 ε Ν ρ᾿ 7 ρ“ "“, ΄ 

ἐπ᾿ ἀλησείας ὁ Θεὸς ὑμῶν, αὐτός ἐς! Θεὸς ϑεῶν, χαὶ Κύριος τῶν βασιλέων, ὁ ἀποχαλύπ]ων μυ- 

ςήρια, ὅτι ἠδυνγάσθης ἀποχαλύψαι τὸ μυςήριον τῶτο. Καὶ ἐμεγάλυνεν ὁ βασιλεὺς τὸν Δανιὴλ, 

χαὶ δόματα μεγάλα χαὶ πολλὰ ἔδωκεν αὐτῷ, χαὶ χατέςησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης χώρας Βαξυλῶνος,;: 
-,ςς» ρ δν»ᾧ 7 . Ν ἰδ 

χαὶ ἄρχοντα σατραπὼν ἐπὶ πάντας τὰς σοφᾶς Βαξδυλῶνος. Καὶ Δανιὴλ ἡτήσατο ππαρὰ τῷ βα- 

σιλέως, χαὶ χατέςησεν ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς χώρας Βαξυλῶγος τὸν Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, καὶ ᾿Αξδεναγώ" 
χαὶ Δανιὴλ ἦν ἐν τῇ αὐλῇ τ βασιλέως. 

ΕΤΟΥΣ ὀκχτωχαιδεκάτου Ναξουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν. εἰχόνα χρυσῆν, ὕψος αὐτῆς πτή- 

χέων εξήκοντα, εὖρος αὐτῆς “πήχεων ἕξ' χαὶ ἔςησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ Δεειρᾷ ἐν χώρᾳ Βαξυλῶνος. 
Ν 2.ϑ μ᾿ Ν ε ’ ᾿, ΄ Ν Καὶ ἀπέςειλε συναγαγεῖν τοὺς ὑπάτους, χαὶ τοὺς ςρατηγᾶς, καὶ τς τοπάρχας, ἡγουμένους καὶ 
΄ ᾿ Ν ΝἯ » » »ἦ »" Ν ’ Ἧ ΕΝ ἰδ ρὸ 3 ρ᾿ 3 Ν 9 ’ τυράγγους, καὶ τὰς ἐπ᾿ ἐξουσιῶν, χαὶ ππάντας τὲς ἄρχοντας τῶν χωρῶν, ἐλϑεῖν εἰς τὰ ἐγχαΐίνιοι 

ὙΠιεοάοτεῖ, (υϊ ἴῃ Οσά. 520 πιδο) ἴῃ ΕΑ. 1, το. ἔπεσ.] ἐδον τα 
εεεϊἀϊ! δῖαν. Οἶτορ. “ἐπὶ πρόσωπ. - αὐτου ὅ2, 147. ΑΙαδ. 
Απ. 1. δ ἴχυθ. ταν. Ἐά. -Ἐ σε ([ς) ΘΟ σγῇ. νὶ, ἴῃ Ρεγρεῖιιο οοτη- 
τηεηῖ, ἴῃ [Δη. , δῖαν. Οἴἶτζγορ. τῷ Δαν. τὩροσεκ.} τροσεκ. τὼ 
Δαν. 34. κα τῷ 147. μαναὰ] μαννα 111, 23. 46, 34, 3, 80, 
1ού, 130, 148, 230, 232. Οομμρὶ. Θεοῦ. ἢς Ὑλιεοάοτεῖ. ἴῃ (οά. 

220 πῆεο, {εἀ 'π Εἀ. 1]. ο. υὐ Ψαῖ. μαναὰ ἴῃ οβαγαῶ,, ταΐμοσε ΑἸεχ. 
δώρον τηϑΓρῸ [ἴα πιᾶπῃ 26. ὠρμαγία Ατὰῦ. εὐωδίας] ευωδιαν ΧΙ], 
23, 345) ξῖ,) τού, 148, 220, 231, 222. (Πρ. Οηγγί, νἱ, 1. ο. ἧς 

Ὑπεοάογεῖ. (υἱ ἴῃ Οοά, 229 πιεο) 'π Ἑά. ]. ο. {δὰ Παῦες 'π τπὸ δ]ῖο 
Οοἀά. υἱ Ψαῖ. εἶπε σπ.} ἐσπεισεν ΧΙΠ. Θέεοτς. καὶ εἶπε σπ. 

ΑἸά. ΑἸεχ. αὐτῷ} α ΟΠ ίρ. 
ΧΙ]. Καὶ ἀποκρ. ὁ βασ.} α Ἰβεοάογεῖ. ἰπ (οά, 220 τηεο, εἴ 

πὰ ῥτατεγγητες αυοφὰς πα ἘΔ. ἰἷ, ττοτ. καὶ 19] εἰϑ᾽ ουτως 34. 
ὠποκρι.} ἀπεχριϑὴ 232. εἶπε τῷ Δαν.] τω Δαν. εἰπε 23, 62, 
14). αἰϊεὶξ ἐπὶ Αττα. τ. ὑμῶν]. ἡμῶν τηδῃάοίς 34. αὐτός] 
ουτὸς 33, 90, 228. ἧς ἸΠεοάοτεῖ. (υΣ απ Οοά. 220 πι60) 'π Ἑά. Ἰ. ς. 
ἐξὶ] α 49» 90, τοῦ. ϑεῶν] ὑμὼων (ῆς) 130. ζῶν ΟἸ "γί, νἱ, ἴῃ 
ςοπλπλεπῖ. ρεγρεῖιο ἰη Ὁδη. νσμς; ἈΑπιρτοῖ αἵϊ. 

τῶν βασ. δ] α Ο γγῇ, χ, 337. καὶ Κύρ. τῶν βασ.] α 65. Απ'- 
Ὀτγοῆαῖε. Κύριος] -- τῶν Κυριων καὶ βασιλεὺς ΧΙΠ, 26, 33, 35» 
42, 49, 87, 90, 91) τού, 130, 228, 230,. 232) 233. ΟΟΠΡ]. Αἴεχ. 

ΑΥαΡ. δῖαν. σδοῦρ. Ατγηγ. Οοὐά. τἀπὶ ποη οπληθβ. Απῃ. Ἑά. 
Ἔ Κύυριων καὶ βασιλεὺς 24. -Ἐ Πονείπογασα, τες Αττα. τ. τῶν βα- 
σιλ.] των βασιλευοντῶν 49, 90. κα τῶν 26, 34) 80, 147. ὁ ἄποκ.] 
α ὁ ΠῚ, 3-, τοῦ, 130. ϑίαν. καὶ ὁ ἀποκ. Ὑπεοάοτγεῖ. (υὐ ἴῃ Οοά. 
220 160) ἴῃ Εἀ. 1. ς. καὶ αποχ. 22) 23» 339) 34, 306, 48, 49, ξ1) 87, 
90, 91) 1479) 148, 228. 230, 221), 232. (οΙΡ]. ΟΠὶρ,. Αια. Οεογρ. 

Βαῦος τ Ναῖ. ἐεά ὁ ἴῃ οἰαγαξξ. τηϊποῦο, ΑἸεχ. ἤσ οὐπὶ ἴᾳ4. υἵχυε 

δὰ ἢηεπι. σἈρΙ 5 ῥγαῖεγπιας Ο τυ. νἱ, ], ς. μυςήρ.] -᾿ βαϑεα 
καὶ ἀπορρητα 34. ὅτι] εἰ φκία Αττα. Ἐά. ἠδυνασϑ.} ἡδυνηϑὴης 

ΧΙ], 33, 345) 42) 62, 87, 80,90, 9157 148, 228, 210, 232) 233. (ΟΠΙΡΙ. 

ΑΙ4. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (υς ἴῃ Οοά. 220 πιεο) ἵπ Ἐἀά. 1. ς. ἔς Ομιγί, 
Χο 337, [εἀ Δ|}0] υὐ Ψαῖ, εδυνηϑης 111, 22, 26, 3ς, 36, 48, τού, 231. 
ΟἸρ. ηϑυνηϑὴ 130. 8[αν. Οἶτορ. Ατπι. :. ἠδυνήϑης ἵπ σματαίς, 
ΤΠ ΠΟΙ ΑἸεχ. ἀποκαλύψαι) -᾿ μοι 34. 

ΧΙΝΙΠ. Καὶ 1] τότε 324. καὶ ἐμεγ. ὁ βασ.] ἐμεγάλυνε 
τλητιπὶ ὙΠεοάοτγεῖ. ἴδπὶ ἴῃ (οά. 229 πιδθο, αιδπὶ ἰῃ Εά, 1ΐ, 1102. 
μεγάλο καὶ πολλὰ] πολλὰ καὶ μεγ. ΧΙ], 26, 34» 3» 425 τού, 130, 
233. ἧς Ὑμεοάοτγοῖ. θὰ Οοά, 229 τηθο, {εὰ μαδεὶ τοολλο ταπίιπι ἷπ 

Ἑά. 1. ς. εἰ μαθεῖ τἀτηεη αἰ Ναῖ. ἴῃ Οοά. Α]ῖο ἅπο. κα καὶ πολλῶ 147. 
πολλὰ καὶ μεγάλα καὶ πολλὰ (Πς) ΑἸεχ. ἔδωκεν] δέδωκεν 3. 
αὐτῷ} αὐτὸ (ῆς) τοῦ. καὶ κατές.] κα καὶ δ. κατέςησεν) 
χατεςὴ (0) 2ζ. αὐτὸν] ἀρχονΐα 3ς-. κ26. τοάσης] α Ατῃι. 1. 
χώρας] τῆς χωρ. 22, 3» 36) 48, 51, 331. ΟΠΐρ. ὅς Ὑμεοαοτεῖ. (υς 
ἴῃ (οά. 229 πιε0) ἴῃ Εὰ. 1. ο. ἄρχ. σατραπ.} σατραπὼν κυριον 
καὶ ἀρχοντα ομοιὼς 34. ἰᾺ ᾿γαυλῖς Ο οτγρ. σατραπ.} ἀκομπι 
δίαν, Οἴτορ. ἐπὶ πιᾶντ.} καὶ ἐπὶ π. ΧΙ], 34, 3...) 36, 42, 48, ξ1; 

80, τού, 228, 211. Δίεχ, Αγαῦ. πῃ. (οάά. τληζιπλ ἤθη ΟἸΏΠ68. 

Ασπ). Εά. ἔς Ὑπεοάοτγεῖ. (υἱ πα Οοά, 229 πιεο) ἴῃ Εἀ.], ς. - καὶ 

ταντ. 317) 8). ΑἸΙά. παντ. τὰς σοφ.] τῳαάσης τῆς χώρας (Πρ. 

Βαθυλ. ι:.}] τῆς Βαδ. (ὐοπηρὶ. Βαῤνίοπίονμης Ἄττη. τ. 

ΧΙΙΧ. Καὶ Δαν. ἡτήσ.} ἡτησ. δὲ Δαν. 34. δῖαν. Οἷτορ. καὶ 

Δαν. ἡτῆσε 48, ς΄, 231. κα καὶ Δαν. Ὑβεοάοτγεῖϊ, ἴῃ (ὐοά, 220 ΠΊεο, 

(ἃ ἡτήσατο γὰρ δΒαθεῖ ἴῃ ἘΔ, 1], 1103. παρὼ τοὺ βασ.} τον βα- 

Θεῶν, καὶ Κυρ.᾿ 

. Οοὐοχ [08 υη9. 

“τοὺς  ἄρχ. .] τοὺς κατὰ τὴν οἰχουμενὴν ἄροντ. 62, 147. 

καὶ κατές.} α 40.990. -Ἐ ἐπιγατας τὸν Σιδρακ, Μισαχ, 
τὰ ἔργα} τῶν ἐργων 22, 50, 48, ξι, 231. 

πάντα τὰ ἔργα ὙΤΠεοάοτεῖ. (υκ ἰη Οοά, 229 τηεο) ἴῃ Ἐά. 1. ς. ἢς 
Οορεὲ. [40]. πιᾶγρο πραγμάτων 8114 τηᾶπι 26. Βαξυλ.} 8αὁ»- 
λονιίογεα Αττα. 1. τὸν Σεδρ. Μισ. καὶ ᾿Α6δ.} α Ἰὰς 34. Σεδροχ] 
Σεδρακ τού, 228, 222. δαοναεὐ Αταῦ. Μισάχ] Μισακ 26, 33, 
90, 91) 1ού, 130, 228, 220, 232.) 233. (Οπρ. Μίισακ Βεοάοτεῖ-: 

ἰὰ Οὐά. 229 πιεο, ἴεξά Μισάχ, ἰπ Εά.]. ς. εἰ Μαεῖ Αταῦ. καὶ 

᾿Αὔϑεν.] α καὶ Π1, ΧΤΙ, 232, λό, 33, 3ς, 36, 48, ς΄) 90, 91, τοῦ, 148, 
228, 230, 232, 213. ΑἸά. ΟΠϊρ. καὶ ᾿Αξδ. δὰ καὶ ἰπ ομδταξὶ, τηὶ- 
πόα, Αἰεχ ἰΑδδενχγω) Αδεδναγω 22, ςτ. Οεοῦσ. Ασηι. 1. 8} - 
416. Δπῃ, Ἑά. καὶ Δαν.] ο δε Δαν. 34. Δαν. ἦν] ἡν Δαν. 

4ς. ἐν] ἐπι 3ς-:- τῇ αὐλῇ] ζοτίδες φυτὴ ἀτιϊουϊο Ασα. τ: 

σιλεὰ 44. 

καὶ Αξδεναγω 34. 

Ι. Ἔτες ὀκτωχαιδ.} ετεὶ οχτωκαιδεκάτω 140. α Ὅοπιρί. εἰ 

Ργβιηπτᾶς Αὐτὰρ. ἐπ σπηο οὐοάξείπιο δῖαν. Μοίᾳ. (σδοῦσ. “κά ἐπ αππο 

οὐδοωοείνπο δῖαν. Οἶτος. ὁ βασιλ.} α τοό. α ὃ ΙΗ, “6. ΑἱΙά. 

α Τμεοάοτει. ἴῃ (ὐοά. 229 τηεο, {εἰ μαρεῖ ἴῃ Εά. ᾿, το. Βαρεῖ ὁ 
βασιλ. {εὰ ὁ ἴῃ ομαγβέξ. ΤηΪΠΟΥα, ΑἸεχ. ἐκ. χρυσ.} ἐογρες ἀπγεσε: 
δίαν. ὕψ. αὐτ. πύχ. ἕξήκ. εὗρ. αὖτ. τήχ. Ἐξ] κα Ὑ πεοάοτεῖ, (ποι. 
ἴῃ (οάά. 220 πῖοο, οἱ 4}118 ἀυοῦ.) ἱπη Ἐά, 1. ο. εὖρος} καὶ το ευρ. 

233. καὶ εὑρ. ΧΙ], 22, 33,34» 36,37, 42,48, 40, ξ1) 2, 9ο, 1ο 5, 147» 
231) 222. ΟΠϊρ, Ομτγί. νὶ, ἴῃ Ῥεγρεῖυαο σοπ)ηεηῖ. ἴῃ Δα. Αταθν 
δίαν. ΑΓπ). 1. ἧς εἴ Ὑπεοάογεῖ. ἴῃ ἀνοῦ. 1.5 Οοαά. χὰ (υς πιοᾶὰσ 
ποῖαν᾽πγ.8)} δῆς οἰδυίαΐαπι σοπίϊηεηῖ. πιδι.} τω πεδι 213: 
Ατπι. 1. Δεερᾷ] Δεῆρα 23» 3453» 30) 37, 515,80, 106) τού, 130, 
148, 230, 232. ΟΟμρὶ. ΑἸά, ΟἸ γί. νὶ, 1. ς. 51αν. Ατηγ. σ᾿. Αγῃ).- 

Ῥαιν Αταῦ. εχρυίπης Δειρῷ δος. Βαδυλ.} 
Βαῤγ]ονίογμι ται. 1. Αὐτ. (οά. [1115 ὕπι18. 

11. Καὶ ἐπές. συναγαγ.} συνήγαγεν γαρ Ὑπεοάοτεῖ. 'π Οοά, 
220 τῇρο, ἔεά συνήγαγε ἴῃ ΕΔ. 1ΐ, ττού. ὠπίς.} ργατγαϊκυπε Να- 
δουχοδονοσορ ο βασιλεὺς" καὶ κυριευὼν τῆς οἰκουμένης 62, 147. ὈῬγδ- 
ταϊταης Ναξουχοδονοσορ ο βασιλεὺς 23. ΟΠ. Θεοῦρ. -Ἐ εαήεπι 22, 
44.2.36, 37, 48, τς.) τος) 130, 149, 231. Αταῦ. δῖαν. Οἰἶγορ. -Ἑ δαάδπι, 

[δ υποῖϑ ἱποϊυία, 5αν. Μοίᾳ. - Νιαδεχοϑονόσωρ ὁ βασιλεὺς ΟἸνγ, 
1, ς4. 1εὰ Ιάδπι Νιαδουχοδονόσορ ταπῖαπι Ῥγροπαϊτῖς, νὶ, ἴῃ ρεγρεῖαο 
σοπητηδηῖ. ἱπ απ. συναΎΑΎ.} κα 230. επισυναγαγ. 62, 147. 

εἰσαγαγεῖν ΟἸγγί, νἱ, 1, ς. τπαντὰ τὰ εὔνη χαὶ φυλὰς καὶ γλωσ- 
σᾶς ύ2, 1470. τὰς ὑπάτους] κα τοὺς 11. κα τὸς ΤἼκεοαοτεῖ. ἴῃ Οὐά. 
229 τῆθο, ἴδὰ πλυϊτο αἰϊτεγ μαδεῖ (αἱ ἴῃ τα νἱἀθδῖτιγ) ἴῃ ΕΑ. 1], ο. παύΐας 
τὰς υπ. 22,23, 34. 16, 37» 48, 51) 1ος,231, 232. ΟΠϊρ. Οσ τ. 1, τ, 

εἰ νἱ, '. ς. ταντας τοὺς σατράπας, ὑπάρχους τε ΤὨΒδοέοσοῖ. ἰὼ Ἑά. 

Ι. ᾿ς. Ἔ ομιπος (΄ορῖ. Δ οἱ ἢ ; πᾶπὶ ΡῈγ ἤοο σάρξ εἰ 44. ΒΑ ταΓὶ 

Πιηλι15 ρστο Οοριῖοο ΟΟἸΪαΐογο, ποη δ ἱοπίκίυπ), (εὰ ΝΥ οἰάϊυπι. τὲς 

φρατηγ.} κα τοὺς 33) 49) 90, τος, 130, 148, 228, 530, 233. ΟΟΠΊΡΙ. 
ΟἸ γί. 1]. ος. ὙΓπεοάοτεῖ. (ποη ἴπ Οοά. 229 τηςο) ἴῃ Εὰ.]1... τὰς 
τοπάρχ.] α τὰς αὖ, 3-ς, 37. 40, 87, 90, 91) 10.) 130) 148, 228, 230, 
232, 533. Οομρὶ. Ομ γί, 1]. ος, Ὑπεοάογεξ. (ποη ἰῃ (οά. 220 πη60) 
ἴῃ Εά. 1. ο. ἡγουμ.} καὶ ἡγουμ.. 130. δϊ᾽αν. Οἶτοσ, ἢ τε 34» 
1ς,) 42. Ὑιεοάογεῖ, (υὐ ἴῃ. Οοά. 259 πΊθ0) ἢ Εἀά. 1. ς. Ὁ κίον 

δ[αν. Μοῖ,. καὶ τυρᾶνν.}] 430. ἐπ᾽ ἐξουσ.] ὑπ᾽ ἐξεσ. ΟομΙρΙ. 
τῶν χωῤρ. 

χρ- 

εἰσελίειν 

τον εγ- 

--τῶν χώρ. ἴῃ ΠΟΠ]. 4] α αἰϊειῖγα εἴ αυς Ὠἰς ἱπτεγδσεηΐ 228. 

χόρων τος. ἐλϑειν} τοῦ ελϑ'. 232. ρῶν] χρονων 02. 
τὸ ἐγκαίνιο) τὰ εγγενειο τλεπάοίς τος. 210. (οπηρὶ. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ, 

. ΚΕΦ, ΤΙ, 
“ 93 7 Ν ΄ ! ε ΄ νι εν» ). τὸς εἰ ε 

τῆς εἰχογοζς. Και συνήχ ησαν οἱ τοπᾶρχα!, ὕπατοι, ςρατῆγοι, ἩγΆμενοιΙ, τυρᾶνγοι μέγδαλο! οἱ 3. 

ἐπ᾿ ἐξασιῶν, χαὶ “πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν χωρῶν, εἰς τὸν ἐγχαινισμὸν τῆς εἰχόγος, ἧς ἔςησεν Να- 

ξουχοδονόσορ καὶ βασιλεύς" καὶ εἰςήχεισαν ἐνώπιον τῆς εἰκόνος. Καὶ ὁ χῇρυξ ἐβόα ἐν ἰσχύϊ, ὑμῖν 

λέγεται λαοῖς, φυλαὶ, γλῶσσαι, Ἥ͵ ἂν ὥρᾳ ἀχέσητε φωνῆς σάλπιγίος, σύριγγός τε, καὶ χιϑά- 

ρας, σαμξύχης τε, χαὶ ψαλτηρίου, χαὶ παντὸς γένες μουσιχῶγ, πίπ]οντες τοροσχυνεῖτε τῇ εἰχόγι 

τῇ χρυσῆ, ἣ ἔςησε Ναξουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. Καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προσχυνήσῃ, αὐτῇ τῇ 6. 

ὥρᾳ ἐμδληϑήσεται εἰς τὴν χάμινον τῇ πυρὸς τὴν χαιομέγην. Καὶ ἐγένετο ὅταν ἤχουρν οἱ λαοὶ 7 
τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγῖος, σύριγγός τε, χαὶ χιϑάρας, σαμβξύχης τε, χαὶ ψαλτηρίου, καὶ ππαντὸς 

γένες μεσιχῶν, τοίπ]οντες ττάντες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, γλῶσσαι, προσεχύνεν τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ, ἣν 

ἔςησεν Ναξεχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. Τότε πσροφήλϑοσαν ἄνδρες Χαλᾶαῖοι, χαὶ διέβαλον τὰς" 18- 8, 

χαινισμον 3) 899 230. τὸν ἀγχαινισμ. ΠΠ1, τὰ ἐγκαίνια ἴῃ οἴα- Οἧἶτορ. 

πὰ. π τ, ᾿- ἀμ ν΄ 

ΕΡῸΝ . -.-.-.-ὄ...-.-“αὐ΄..».-.ὕ..ὕβ. - --.-... κτἱ«.- -αὦ- - -- - 
ως υπικεντα κιαρα. αριυκαιαπαημοσααπονσνν, -υὐῤψαμιιηηθανι.. .Ὁ ἃς τας, απστταν :- κα. 

᾿ 
: 

εἴ δώβος, κτ-ὶ' - 

ἢ εὐ εὐ βαφῆς, το κα, 

λον Ξ Ἂ 
τ Π δ ον 

τδίϊ. τιΐποσς Αἶθχ α τὰ Οεοῖσ, τῆς εἰκ.} -Έ ἧς ἐςῆσεν 26. 
ἜἝ ἧς ἐςῆσε Ναδεχοδονοσορ ο βασιλεὺς 11], ΧΙ], 229 335) 3473.» 36, 

7, 42, 40, ς1, 62, 87, οΌ, 91. 1ού, 130, 148, 149,230,231,)232, 233. 
Οοιρὶ. Αἰὰ. Οἢΐρ. Ομυγί. νἱ, 1. ς, Οορῖ. Οθοῦρ. Ασπν. (ὐοάά. τΔη- 

τ ΠΊ ποη Ομηπεβ. Ατπλ. Εά. -Ἐ εβδάσπι, ἹΠ φιοά μαδεαὶ Ναδουχοδὸο- 
νοσωρ, τος. -ἔ εδάεῃῃ, [εὰ ροίξ Ναδεχοδονοσορ οπτηίὰ υἵχιε 84 ἧς ἰπ 
σοι. 3 δ κα Βαθεῖ, 48. -Ἐ εαάεπι, πῇ αυοὰ Ναξουχοδονόσωρ Πα- 

Ὀεαΐ πῃ οἰαγαές. πλίποσε, Αἰεχ. “Ἔ συγεα Αταῦ. ἠωοἱὶ σὰπὶ ἀπτίσυ]ο 

δῖαν. Μοίᾳ. 
111. Ηυΐς σουητηδῖὶ δὰ Ἀρροηὶϊ πηᾶγρο 22. ᾿ΤΟΪΙΠῚ σΟΠΊΠ]ᾶ [ΓΘ - 

τεγγῖτεῖς ὙΠδοάσγεῖ. (ας ἴῃ Οὐ. 229 πηθο) 'π Ἑἀὰ. 1, ττοό. Ηος 
οοΙηπη8, οὐτὴ 144. υἱαις δὰ ζςοπηπηα χὶ ῥγῖεγγλῖς Ο γγί. νἱ, ἴῃ ρεῖ- 
Ῥεῖμο σοτηπηεπῖ. ἰῃ θαπ. τοπᾶρχ.--- χωρῶν] ῥτῸ ΗΪδ, εἴ ῥΓῸ 115 4185 

Ἠἷδ ἱπιειασεηῖ, μαθεῖ πάντες αυῦγενίαῖς ΟἩγψί, τ, ς 4. τοπάρχ αι) 

οἱ τοπ. 3.) 1ος. τόπαρχοι ΧΙ], τος. - σάτραπαι ΧΠΠ. τοπ. 
ὕπατ.] νπατ. τοπ. 26, 45. (πρὶ. ὕπατοι] εἰ Ῥγϑογηϊτῖς ΑΥαθ. 
εἰ αἴαυς αὐτου] πὶ Ργϑεπι ας δ5αν. Οὔἶτορ. Αππτη. σ᾿. Ατπι. Οοά. 
Αἴ115 ἀην15. ςρατηγ.] εἰ ῥγατηϊες Αταῦ. δἰ οὐπὶ ἀτίσυϊο ῥγδ- 
τηττιής Ατῃ]. (οἀά. τἀπτππλ Πρ Οηληεβ5. Αττη. ΕἘά. απιουϊαπὶ ργ- 
τϊυμς δῖαν. Οἴτγορ. στη. τ. στὰ. (σά. αἰϊυ5 ὕπυ8. ἡγέμ.] εἰ 
ῬΓαπιπυπς Αγαδ. δῖαν. Οἴτοσ. τύραννοι μεγ.} εἰ Ῥγαεηλταπξ 
δἷαν. Οἴἶτορ. Ατγπι. Οοά. ὑπὰῖ5. οὐ ρυθγηϊξαπξ ἃ Ἰηίεῦ Πὰ5 νοσδβ 
ἡπτεγραησυηῦ, Αστη. (οὐά, τεϊϊψυαϊ!. Ασηγ. Ἐά. μεγάλοι, οἷ] , οἱ 

ΧΙ], 222) 26, 49, 87, 00, 91, τος, 148, 230, 232, 231. Οὐηιρί. 

μέγ. ἡ ἐπ᾿ ἐξ. (Πς) ΑΙά. μιαγπὶ εἰ φεὶ Αττὰ. Οοάά. τληζαπὶ πόα 

οπΊΏθ5. Αση. Εα. ἐπ ὑπ᾽ τού, 230. καὶ πάντ. οἱ ἄρχ. 
τῶν χωρ.] αὶ 149. κα καὶ Οεοτρ. οἱ ἄρχ.] οι ἀρ... εἴ τὰπι 
ΔὈΓαΠΙρὶτ, τος. ὀ εἰς] τῇ ελϑειν εἰς 22, 23) 34. 36) 37, 48, ξῖ,) 62, 
147,γ 231. Οἷς. Απη. (ὐοάκ!. τα πὶ ποπ οπιπαβ. Αττη. Εα, τὸν 
ἐγχαινισμ.} τὰ ἐγκαίνια τοῦ. τῆς εἰκ. ἧς} εογρογὶς φωο οὐ τα 
δτιϊςυϊο διαν. ἧς ἔς. Ναξ. ὁ βασ.] α 149. κα ὁ βασ. 22, 48, 
51) 231. λὸ 26. Ἔ καὶ συνηχϑησαν οἱ τοπαρχαι τοῦ. ΑἸεχ, 
καὶ εἰς. ἐνώπ. τῆς εἰκ.} αὶ 140) 230. εἰςήκ.] -Ἔ απαᾶντες 34. 
τῆς εἰκ. 25] εογβογὶς οὰπὶ δὐιϊσυίο᾽ 581ν. -Ἐ του βασιλέως καὶ τῆς 

εἰκονος Ναξουχοδονοσορ (ἢ) 22, 36, 48, ς1, 221. -Ἐ τοῦ βασιλεως" 
ἧς ἐρησεν Νιαθδουχοδονοσορ 62, 1417. -Ὦ ἔγησε Ναξεχοδ. ὁ βασιλεὺς, 

εἴ π}14π| ἀἰπίηδιίοπεπι Τὰ] απ εὶς, ΑἸ4. -Ἐ ης ἐρησε Ναδουχοδονοσορ 

ο βασιλεὺς 23, 425 233. (ορί. Αγ. δ8[αν. Αγην, (ὐοάά. ταητυ πὶ ποῃ 
οπιπα5. Ἀπ. Ἐά. ἜΦ εαάεπι ὙΠεοάογεῖ. (πο ἰῃ Οοι. 249 τηεο) 
ἴη ἘΔ. 1. ος. Ἑ ἧς ἔξησεν ὃ Ναξουχοδονόσορ ΟΠ. -Ἐ ςαάεςπ), πὶ 
ηιοΐ πε ὁ, 33) 34) 3ζ) 49» 90, 91) τού, 148, 228. (οιιρί. ΑἸεχ. 
Οεοτγρ. 

ΙΝ. ὁ κῆρ.] α ὁ 26. ἐν ἰσχ.] α 33.8). λὲν 2. - εἰ 
εἰἰκὶε Αττὰ. τ. αἰϊαιε. Αστῃ. Εά. λέγεται] λέγεται, εϑνη ΧΙ], 22, 

23,33, 34) 35, 36, 37) 42) 48, 40, 51) 62, 87, 90, 91) τού, 147, 148, 
228, 210, 231) 232, 233. Οομρ]. Αἰά. ΑἸεχ. Ομῖρ. Ομ, 1, ς4. 
δίαν. Μοίᾳ. ἔς ὙΤπεοάογεϊ. (ας 'ἰπ (σά. 229 πηθο) ἰπ Ἐά. ἰϊ, στοῦ. 
«ἰϊοίμων, ὁ βεμίες Αγαῦ. δἰοῖμιν ξεπείδες (ορῖ, λαοῖς] λαοι 11], ΧΙ], 
22, 23) 26, 33, 34, 3) 30, 37») 42) 48, 40, 51, 62, 87, 80, 905 91) 
1Ιού, 130, 147) 148, 228, 230, 231, 232, 233. (οπ!ρὶ. ΟΝϊρ. Οορι. 
δῖαν. Ατστη. (ὐοαά. ἰδητιπι ποπ οἴηπεβ. Αγπι. Εὰ. ἔς ὙΠεοάοτοεῖ, 
(ας ἴῃ Οοά. 229 τηθο) ἱπ Ἑά.]. ς. λαοῖς ἰπ οἰαγαδς. τηΐϊποε Αἴδχ. 
εἰ ροβεἰϊ Ατδῦ. λαοῖς, φυλ.} φυλ. λαοὶ ΟΠ γγί, Ἰ. ς. φυλαὶ] εἰ 
ἐγ: ΑΥδὺ. Ασγζη. 1. γλῶσσαι] κα 87. καὶ γλωσσ. 3, 233. 
Ἀγδὺ. Αὐπ,. ε.Ἅ 

ν΄. ἯΙ ἂν ὥρᾳ] ην αν ὡρᾶν 33. οιᾶν ὡρᾶν 147. ἐν ἢ ἂν ὥρᾳ 
ΟἾνΙ. Δ, φᾷ. φιο ἱέπιρογς δῖαν. Ἡοΐη. 4μο {οηηβο α πὶ ἦογα 5]αν, 

ὠκούσ.} ὡς αν ακ. 130.0 ἀκέάσατε (ἢς) ΑἸά, φωνὴς] 

τῆς φων. 22, 26, 33, 35» 36, 37») 43, 48, 490, 1, 87, 00, 91, τού, 228, 
4210, 231, 232, 233. ΑἸά. ΔΙοεχ, Ο γί, 1. ς. ἤς Ὑβεοάογοῖ. (υἵ ἴῃ 

(οά. 229 τηδο) ἴῃ Ἑὰ. ἱἷ, ττοῦ. σαάλπιγί.] τῆς σαλπιγί. ΧΙ, 

26, 33,35) 36, 42) 48, 49, 51) 90, 01, 1ον, 130, 228, 230, 231) 232, 
233. ΑΙά. Ομγγί, 1. ς. ἧς Ὑδπεοάογεῖ. (ας ἴῃ Οοά, 220 πηδο) ἱπ Ἐά. 

Ι. ς. σύριγγ. τε} α τε Οδοτξ. καὶ χιϑ.7 καὶ Αγπγ. (οήά, 

τλπῖαπι ποπ οπηηες. Αὐτὴ. Εά. σαμᾷ. τε] τε 25, ςτν 231. ΟΠ Ϊν, 
Ἰαθεῖ τε {υργαίοηρί. 48. καὶ ψαλτ.] α καὶ Ατηι. (οάά. ταυζοπὶ 

ΒΟ ΟΠΊΠ65. Ατη. Εά, -Ἡ καὶ συμφωνίας 22, 23. 345 3, 36, 37, 42, 

48, 1, ὅ2, τού, 147), 230) 231) 232) 231. (Οοπρὶ. Αἰεχ. ΟΠ ΐν. 

Ομγγῖ. 1. ς. Οορῖ. ἄς Ὑπιεοάοτεῖ. (υς ἴῃ (ὐοά. 229 τη60) ἴῃ Εά. Ι. ας. 
Ἔ 233 εμε ΑταῦΊ. παντὸς] -ἰ- σνωφωνιας 33, 87, ο᾽. ΑΙ4ά. με- 
σικ.} μεσικε 433. ἘρΙρῃ. αἀ Παῖσε οἰαυζι]αβ ΑἸ] άεης μαθεῖ ἐν μεσικοῖς 
καὶ ἐν κυμξδάλοις καὶ ἐν ψαλτηρίῳ ἷ, 7ςς. πϊπίοντες} πεέσοντες 
31) τοό. οἱ λαοὶ, φυλαι, γλωσσαι 428. :' ῥγαῖητςϊ Οεοτῃ. 
τοροσχυνεῖτε] τοροσχυνήσατε ΟἸΥΙ. 11, (4. τῇ εἰκ. τῇ Χρ. ἢ] εογ- 
βογὶ ἀμγεο φιοά ϑἰαν. κα τῇ χρυσῇ Ασηγ. (ὐοάά. τδηἴιπι πο ΟπΊηδς. 

Ατι. Εα. ἡ] ἣν 24, 36, 48, 51) 62, οἷν 147, 148. ΟΝἷσ. ἧς 
(Πς) 3ς. Ναξουχοδονόσορ] Ναδαχοδονοσωρ ἴι, πος ἴοσο, δὲ ὑπὸ 
αἷϊο; δὰ ἴῃ ταὶ! 4υ}5 Ἰοςοὶβ μεσ ἔδλπὶ Σιςξξοηδιη, φυδηὶ δαρεῖ εχ Βος 
οαρὶῖο, ροηϊ υἱὲ Ναί. 122. 

ΨΙ. ὃ.] ὡς 122. ἐδ] ἐαν ΧΙ], 25, 34. 26, 48, ς1,) 130, 231. 
Ομΐρ. ΟἸμγγί. ἱὶ, ς4. Θ ογς. «τεσὼν} αὶ 11, 3.ς. Αγπν. Οοάά. τΔη- 
ἴχπι Ὡοη οἴη 65. Ατηγ. Ἐὰ. βαθεῖ ἴῃ Ἄσπαγαέζ. τπλϊπογε Αἴεχ. σισ. 

προσκ.} ὥροσκ. τσ. Οἰεγῖ. 1. ς. τροσχυν.] προσχυνήσει 132, 

149. -Ἐ ἐπιαρὶπὶ σὰπὴ ἀὐουϊο Αὐτῃ. (ὐοάά. ἰἀπῖυπι) ἤθη Οπληε5. ΑΥ̓ΤΊ. 

Ἑὰ. αὐτῇ] ἐν ἀντὴ ὅς, 147. ΟΒεγί, 1. ς. ϑ8[αν. τῇ ὥρα) κα τῇ 

ὙπΒεοάογεῖ. ἰπ Οοά. 229 πῆεο, ἴςά μαδεῖ ἴῃ Εά. 1], τ τού. ἐμξλη- 
ϑησ.} βληϑήσ, ΟΠ ΐρ. φὴν καιομ..} ἐπ ίρπε ἀγάσμιε δῖαν. 

ΝΠ]. Ἧος οοχηπιᾶ, οὐ αυδίπογ ἐπ φυθητν89 Ὀγατογπ τς ὙΠοο- 
ἀοτεῖ. (με 'π Οοά. 229 πηεο) ἰπ Ἐά. 1, 1107. καὶ 15] α 230. 
ὅταν} ὡς 23-ς. οτε ΧΙΪ, 23, 26,33, 34) 36, 42, 49, 63, 87, 90, 91) τοῦ, 
148, 149, 228, 232, 233. Οοχηρὶ. ΑἸά. Οἰἷρ. , ΠΙ, μαθεῖ ἴῃ ομᾶ- 

τδέϊ. τηΐθοσγο Αἰοχ. ἤχαον] ἡκουσαν 111, ΧΙ], 22, 23, “6, 13, 34. 

35, 306, 37, 4) 48, 49, ς1, 62, 87, 90, τού, 130, 132, 147, 148, 228, 

230, 231) 232, 231. Οομρί. Αἰά. ἤκουον ἴῃ εῃαγαξξ, τηΐποῖε Αἴεχ. 

σύριγγός τε) κατε Θεογρ. τε τ πττε 25]  αἰϊογυῖσπιπι εἰ 4158 [ἰ5 
Ἰτογοοηΐ ΑΥπὶ. Εά, σαμᾷ. τε] α τε 25, 36, 48, 211. ΟΠὶς. 

Οεογρ. ψαλτηρ.} -Ἐ τῆς συμφωνίας ΧΙ], 22) 34,33» 36) 37) 42» 
48, τού, 132, 230, 231. Αἰεχ. ΟΠίρ. Αγαν. Οοὐά, τἀπῖυπὶ Πομ ΟΠΊΠΕ5. 

Απη. Ἐὰ, τ βήνις Αταθ. μεσικὼν) μδσιχε 26, 37. πίπίοντ.} 
πεσοντες 46, τοῦ. τοάντες} , 33» 34) 49» 87» 90) 91,» 132) 1.48, 

228, 230, 232, 233. Οομρί. ΑΙ4, Ομΐρ. οἱ λαοὶ 23] κ 48. κα οἱ 

87. φυλ. γλῶσσ.} 111. μιδδεῖ ἴῃ Ἵβαγαᾶ. πιηοσρ Αἰεχ φυλ. 

χαὶ γλ. ὅ2, 130, 147. Ατπη. 1. εἰ ἐγἰδνς εἰ ἱκρμα Αττα. Οοάᾷ. τεὶ!- 

φιϊ. Αγαι. Ἑὰ. τροσεκχύν.} εἰ σὐἰογαύαπε Αττη. (οἠά, τΔητιπὶ ποπ 
οπιποβ. Ατη. Ἑά. τῇ εἰχκ. τῇ Χρ.- ἣν] εογβονὶ σώγεο πο ΟᾺΠῚ ἄἀμο- 

Ὀι15 διτὶ οι} 5 ϑίαν. κα ΤΆ χρυσῇ ΔΑγηι. (οά, υμι15. ἣν] η 11, 26, 

335) 34) 3) 36, 42, 40, 87, 90, τού, 130, 228, 230, 231, 232) 233. 

Οοτρὶ. Αἰά, ἣν ἴῃ εἰαγιᾶ. πιήπογε Αἰεχ. ἔςῃσε] ἐποίησε ἴῃ ἴοχίῃ, 

ἰεὰ ἐξῆσε τηᾶσγσο, ΧΙ]. ὁ βασιλ.] -Ἐ κατέναντι τατϑ 22, 34, 306, 

ξιγ ό2, 147, 231. ΟΠΐξ. -Ἐ κατέναντι τστοὸο (Π.) 48. - κατέναντι 

τῷτων, οἱ νἱάεῖιτ, 132. -Ἐ κατέναντι ἄντε 23. Οξογς. 

111. προσήλθοσαν} προσηλϑον ΧΙ], 22,23, 33, 34» 35» 36, 37. 

429 48, 40, ξ1ν, 87, 90, 91) 1οῦύ, 130, 132) 148, 149, 228, 230, 231}. 

232, 233. Οομηρί. Αἰά, ΟΝ. προσηλϑαν Π1. προσήλθοσαν ἴῃ (μᾶ- 

ταέϊ, τηίηοτα Α]εχ. διέξαλον] διεδαλλον 1Π1|, ΧΙ], 22,35, 36, 37, 18» 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ͂ ΈΘΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ;: 
ΚΕΦ. 111. 

9.1ο. δαίους Τῷ βασιλεῖ: βασιλεῦ, εἰς τὰς αἰῶνας ζῆήϑι. Σὺ, βασιλεῦ, ἔϑηκας δόγμα, πάντα ἄν-- 
ϑρωσον, ὃς ἂν ἀχόση τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγίος, σύριγγός τε, καὶ χιϑάρας, σαμξύχης, χαὶ ψαλ- 

11. τηρίου, χαὶ “ταντὸς γένους μουσιχῶν, Καὶ μὴ ππεσῶν πτροσχυνήσῃ τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ, ἐμξληϑή- 
12. σηται εἰς τὴν χάμινον τῇ πσυρὸς τὴν καιομέγην" Εἰσὶν ἄνδρες ᾿Ιουδαῖοὶ, ὃς χατέφησας ἐπὶ τὰ 

ἔργα τῆς χώρας Βαξυλῶνος, Σεδρᾶχ, Μίισᾶχ, ᾿Αδδεναγῶ, οἱ ἀχ ὑπήχουσαν, βασιλεῦ, τῷ δόγ-- 
͵7ὔ ρο 2 ᾿" ; ᾿’ ων " » ' ΕῚ ως Φ 7 

13. ματί σου, τοῖς θεοῖς σα αὶ λατρεύεσι, καὶ τῇ εἰχόγι τῇ χρυσῆ, ἧ ἔςησας, οὐ πτροσχυνᾶσι. Τότέ 
Νιαδουχοδονόσορ ἐν ϑυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδρὰχ, Μισᾶχ, χαὶ ᾿Αξδεναγώ" χαὶ ἤχ- 
ϑησαν ἐγώπιον τῇ βασιλέως. Καὶ ὠπεχρίϑη Ναβουχοδονόσορ, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, εἰ ἀληϑῶς Σε- 
δρὰχ, Μισᾶχ, ᾿Αξδεναγῶ, τοῖς ϑεοῖς μου οὐ λατρεύετε, χαὶ τῇ εἰχόγι τῇ χρυσῆ, ἧ ἔςησα, οὐ 
προσχυνεῖτε; Νῦν ὃν εἰ ἔχετε ἑτοίμως, ἵνα. ὡς ἂν ἀχέσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγίος, σύριγίός τε, 

καὶ κιθάρας, σαμξύχης τε, χαὶ ψαλτηρίου, χαὶ συμφωνίας, χαὶ παντὸς γένες μεσιχῶν, πεσόντες 
πηροσχυγήσητε τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῆ, ἥ ἐποίησα" ξὰν δὲ μὴ προσχυγήσητε, αὐτῆ τῇ ὥρᾳ ἐμξληϑή- 
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᾿5 

ξ1,) 130, 149, 230, 2319) 233, 233. εδαλον 26. διέδαλον ἴῃ «δαγαίξ, 
Ὠλποῦα ΑἸοχ, 

ΙΧ. Τῷ βασιλεῖ] καὶ ἀποχριϑέντες εἰπὸν τῶ βασιλεῖ Ναδουχοϑδο- 
ὕοσορ 22) 34537. 485 51) 1329. 230, 231. ΟΠϊρ. δίαν. Οἶτορ. εἴ ἤς, 

(εἀ ἤπε καὶ ᾿μ}|2]1, 51αν. Μοίᾳ. εἰ γερομάεγμηι αϊξοπίθες τεσὶ Οορῖ. 

χᾶι ὑπολαῦοῦῖες εἰπὸν ἸΝαδεχοδονοσορ τω βασ. 23. 31. 36, 42, 49, 62, 
87, 00, 919) τού, 147, 148) 228, 232, 231. (οιηρί. διαβεῖ ἐδάστη, εά 

ὑπολαξόντες ἴῃ ομλγαῶς. τΐποτε, ΑἸεχ. μιδθεῖ δδάδιῃ, ἰεὰ ἤης Ναξου- 
χοδ. 33. καὶ ὑπολάδοντες εὐπαν τω βασ. 149. καὶ υποξαλοντες 
(ας) εἶπον Ναξουχοδονοσορ τω βασ. 111. ΑἸά. τω βασιλεῖ και εἶπαν 
130. Νιαδεελοάοποκον (Ἰπ ἀδῖῖνο οἰπ} ἀιτῖ 10) εἰ ἐϊχεγωπί Ασα. Οοαά. 
[Δ η[ΠΠΔῈ ΠΟΙ. ΟἸηηόδ. Αγ. Εά. Νσόωεοάδοποχον (ἴῃ ἀδῖῖνο οὐπὶ δὐτὶ- 

οὐ]0) ες ἡεμπί Απῃ. 1. βασιλεῦ) βασιλεὺς 1320, 149. κα Απη: 

(σά. υηυ5. 

Χ. βασιλεῦ) βασιλεὺς 1479 149. κα Απη. Οοάά, ἰαηΐ ποῖ 
Ὀπιη68. Ασπι. Εὰά. ἔϑηκ.] ἀεάϊβι Αττὰ. τ. εἰ Ασα. Οοά. ὑπ αἰϊι5. 
δόγμα) δογματα 26. δογμα τοῦ (Π0) 62, 147. πάντα ἄνϑρ.]} 
λα πανῆα 26. ινα πὰς ανϑρωπος 22, 36,48, ξἴ, 23:1. πᾶς ἄνθρωπος 
Ὀομρ. ἀν] εαντοό. σύριγί. τε] α τε Θεοῦ, Αττη. 1. εἴ Αἰτὴ. 
Οὐ. ὑπ αυβ. καὶ κιϑ.} αι Ασηῃ. Οοάά. ἐδπίυμτι ποη οπηηδ5. ΑΓΠῚ. 

ἙἘὰ. σαμῶυκ.] - τε 23, 26, 33» 34.5.3.» 36, 37» 1) 90, 1ού, 130, 
132) 228. 210, 2322 233. ΟΟἸΏΡΙ. ΑΙά, ΑἸεχ. ΟΠϊγ. Ασῃ. (ὐοαά. ἴΔη- 

ἴὰπη πο οἴηπθβ. Αττη. Εἀ. δἰ ῥγϑεπιῖτεῖς ΑΥπὶ. 1. ψαλτηρίου} 

Ἔ καὶ συμφωνιὰς 225).23..335 345 355 36) 37» 42, 48, 40, 87, 890, 90, 
919 132) 228, 230, 231) 232, 233. (ΟΟΏΡΙ. ΑΙά. Αἰεχ. Οἢϊρ. (ορῖ. 

Ἀπ. (οὐά. ᾿απτυπὶ πο οὔηπό5. Απη. ΕἘὰ. -  ἕέεϊς Ατδὺ. μϑ- 

σιχῶν} μδσικξ 37, 233. Ἔ πεσειτῶι καὶ τροσχυνήσει τὴ εἰκόν! τῇ 
χρυσὴ 22,23. 345 51γ62, 147,231. ΟΠΐρ. “Ὁ ἐδάεπι, οὐ} ἡ ἐγησας 

ζυδ]υπέϊο, 37. -Ἐ εδάεπ), πῇ αυοὰ Βαρεαπὶ τοροσχυνήση, 36, 48. 
Ἔ τ «αάα! εἰ σάογεί κοῦρε: (ςτη αττίς ἢ} ] 0) σαγέκηι δίαν. Οῇτορ. 

ΧΙ. Καὶ 15] ἐᾶν δὲ 37. 514ν. Οἶτοσ. μὴ) ος ἂν μὴ 23, 62ς 
14). ος ἐᾶν μὴ 22) 345 ς1. ΟΠ ξ. πεσὼν] τπέσηται καὶ 132. 
ὰὶ Απη.. (οὐ. αυΐηαις. Αἰτῃ. Ἑά. τεσ. τροσκ. τῇ εἰκ. τῇ χρ.] 

α 37. ϑῖδν. Οἰἶϊγορ. προσκυνήσῃ] προσκυνήσει 22,3, 132), 230, 222. 

τῇ εἰκ. τῇ χρ.] κ 22, 23» 34, 36, 48, ςτ) 62, 147,231. Οἷς. -Ἐ φιαια 
βαικβὶ Οορι. ἐμδληϑήσηται] ἐμδληϑηναι αὐτὸν 26, 1120. εἐμ- 
ἔληϑησεται 11], 35»), 379 42, ςις τού, 148, 149, 228, 230, 232, 233. 
Οουιρὶ. δῖαν. ἐμδληϑήσηται ἴῃ οἰμαγαξξ. τίποτε ΑἸεχ, ἐπ ἦας ἦογα 
ἐη)είαί Οορῖ. τὸ πυρ.} ἱπ ἧρπε 8αν. τὴν καιομ.} α τὴν δίαν. 

ΧΙΙ. Εἰσὶν] ὅτι εἰσὶν Ὑπεοάοτεῖ. (υἱ ἰπ (οά. 229 τηε0) ἱπ Ἐαὰ. 1, 
1107. και εἰσιν 233. “ οὖν 22, 23» 345 306) 375, 48) 49, ς1,) 80, 90; 

τού, 228, 231. ΑἸά. ΑΙεχ. ΟΒῖρ. Απῃ. Οοάά. ἴδηταπη ποθὴ ΟΠηηΕ5, 

Απη. Ἐά. -Ἐ δὲ 2ς, 2390. -“Ἐ δὲ τινὲς ὅλ, 147. πῆὴπο μεπὲ ἀϊς 

Δῖπι. 1. εἴ Απη. (οά. υπὰ5 αἰϊι5. εἰ ἀὲ υἱνγὶ ΑΥτὰῦ. -Ἐ ἐπίπε δῖαν. 

κατίγησ.] -Ἐ αὐτοὺς 62; 147. τὰ ἔργα] ομιπία ορένα Ατδῦ. 
τῆς χώρ.] α ΟΒεγί. νἱ, ἴῃ Ρεγρεῖιο σοπιπηοηϊ. ἰη απ. α Ὑεοαοτεῖ. 

ἴῃ Οοά. 229 πῆεο, (δὰ μαρεῖ ἱπ Ἐά. ], ς. Βαζυλ.} Βαῤγίοπίογεσε 

Απη. 1. δὲ Απη. (οά. υηὰ8 αἰϊυ5β. Σεδρῶχ] Σεδρὰχ (εἰ ἢς ἴῃ 144. 
ἔετα ἔετηρεῦ) 111, 2ό, τού, 149, 228, 532. Σαδραχ, υἱ νἱάεἴυτ, 132. 

Σεδρῶχ ἰπ ομᾶγαξζ. πηπογε ΑἸεχ, Σιδραχ, ἸΠεοάογεῖ. (ποι ἱπ (οά. 

229 πιε0) ἰπ Ἑά. 1. ο. εἰ υδίαιε ἔετε, δεάγαφ Αττὴ. 1. εἰ Αγηι, (σά; 

ὉΠ115 811}8. Μισὰχ] Μισακχ (εἰ ἔς ἰπ 144. ἔεγε ξιηρετ) 11], 26, 
90, τού, 130, 149, 228, 232) 233. ΟὐΟγΡΙ. Οεογᾷ. Μισάχ, ἴῃ εἰμᾶ: 

ταῖϊ. ταϊποτε Αἰεχ. ας Ατῶι τ. εἴ Απη. (οἵ. 4115 1π05. εἰ 

Μηαεὰ Αταῦ. ᾿Αδδεν.] καὶ Αδ, 23) 34» 62) 147. Ὑπεοάοτεῖ, 

(που 'π Οοά. 229 πηε0) 'π ΕΑ. ]. ο. Αναν. Ατιη. Οοάά. ταηζιιπ ποπ 

οἴηηέβ. Αστη. Εά. Αξεδναγω 22, ς!. 01] καὶ οἱ τοῦ. - ανδρες 

ἔχεινοι 22, 23,) 33» 34.) 30) 42, 48, 49, ς1,) 62, 87, 90, 91; τού, 148, 

1419, 228, 230, 231, 232) 233. (Οη)ρ]. ΑἸά. ΑἸεκ. ΟἸϊς. Ομ γυῇ, νυἱἉ, 

Ἰ, 5. ὥς Ὑπμεοάογτοῖ. (αἱ ἱπ (ὐοά. 529 π|εο) ἴῃ Εα.]. ς. ἄνδρες 

ὅτοι 3ς. Ασπῦ, δἷδν, Οἴἶγος. σδοσρ. ὑπήκουσ. σηα έτη Θεοῦ. ἡ 

βασ. τῷ δόγμ. σε} τω δογμ. σα βασ. 34,37, 132. ΟΠΐς. 81ν. Ατπι. τ. 
ες Ασπι. ( οά. δἰϊυιβ υπι8. ἢς ὙΠεοάογρῖ. (υ ἴῃ Οοἥ. 220 τῆς0) ἱπ Εά. 

Ἰ. ς. α βασιλεῦ Ο(οπιρί. ΟΒγγί, 1ἷ, ςς. σέχ, (ουπι δπὶς]ο) ἄορυπα 
ἐμεσιν γὲχ Θεοῦ. τοῖς “.] καὶ 9. 22. καὶ τοῖς 9. 23, 33) 34,3» 

306, 37, 42, 48, 49, ξ1, 62, 87, 90, 915) τού, 1479 148, 140, 228, 230, 
231) 232, 413. Οοπρὶ. Α]ά. ΑἸεχ. Ομὶσ. Ουγί, νἱ, 1. ς. Αγ. 
Απη. Οοάά. τιῖυπι ποι οπιηςβ. Ασπι. 4. καὶ τῇ εἰκ. οἴιπὶ 144.} 
λ 148. τῇ εἰκ. τῇ ΧΡ- ἢ] κα τῇ χρυσῆ 149. τῇ εἰκ. τὴ Χρ- ἣν 

62. εὐογρογὶ ἀμγέο φμοα σὰπλ ἀποῦι!5 ἀττ Ὁ} 15 δίαν. Οἰἶτγορ. 
ΧΙΠ. Ναξουχ.] ο Ναδ. τού, 147, 228. ΑἸά. ϑυμῷ} πολλω 

9. 42. ἀγαγεῖν] -ἰ Μέϊ (οριῖ. τὸν Σεδρὰχ] τὸν Σεδρακ 11]. 
ϑεώγαξ, [πὰ ἢπε αττίουϊο, σθογρ. τὸν Σεδρῶχ,, [-ἀ Σεδρῶχ ἰπ σμαγαῦς. 
τηϊποῖο, ΑἸΪοχ. Μισ.] καὶ τὸν Μισ. 3ς,) τοῦ. Αὐπ). 1. εἴ Αἴτη. 
Οοὰ, ὑπὺς αἴ]. Μισῶχ] Μισακ 1Π|, 3:, τού, 130, 149. Οοτηρὶ. 
Μισάχ, ἴῃ ομαγαέξ. τηΐμογε ΑἸεχ. καὶ ᾿Αξδ.}] α καὶ ΧΙ], 22, 26, 
36, ς1,) 90, 91, 130, 132, 148, 1405 228, 230, 231) 232. καὶ τὸν 
Αδδι 3ς, τοῦ. ᾿Αδδεναγὼ] Αξεδναγω 52. Αλδώεπαςίο Οεοτρ. 
Απη. σ᾿ εἴ Ασπι. (ὐοά. ὑπιὶ}8 4ἰ105. καὶ ἤχ.".] και οἱ ἀνδρες ἐκεῖνοι 

Ἡχ δ. 22, 36, 37, 48, ς1)132)231. (Πὶγ. Αγδ. 5[αν. Οὔγορ. καὶ 
οἱ ἀνϑεωποι ηχϑ. 22, ὅ2, 142. ἤχϑησ.) εἰσηχϑησ. 3-ς. Ροΐξ Πᾶς 
γΟΟΘΠῚ Οτηηἱᾶ υἴφιε δ 22 σοπηπηα Ὀγδῖεττηλτις ΟἾγΥ, νἹ, 'π ρεγρεῖιο 
ςογηπηεηῖ. ἰὼ Όδη. τὸ βασιλ.} 1 Νιαῤκελοάοποκον (ορῖ. 

ΧΙΝ, Καὶ 1] κα 120. Αππ. 1. εἴ Ασπη. Οοά. Αἱϊυβ ὑπὰ5. μὰ 
δίαν. Οἴἶζοσ. Ναξουχ.] ο Ναξουχ. 110. καὶ εἶπ.] εἰ αἰεὶ 
Αττι. 1. εἴ Ασπ). (σά. αἰϊυβ τπι8. αὐτοῖς] αὐτῷ (Πς) Αἰὰ. εἰ 

ἢ 1οδ. κ 212. Σεδραχ,.) Σεδρακ 111. ΟἸὨγγί, ἱν, 666. Θεοῖς. 
Σεδρὰχ ἱπ οματδᾶ. πιήμοτε Αἰεχ. δεάώγασ Ατγηι. 1. εἰ Ατπγ. Οοά. ἡ 

ὉΠ118 4115. Μισάχ) Μισακ ΠΙ], 130, 149. Οὐπηρ!. ΘΟ γί, 1. ς. 
Θεοῖς. Μισῶχ, ἴῃ ομαγβέξ. πηΐπογτε Αἰεχ. εἰ Μῆψας Αττη, ᾿. ᾿Αξ- 
δὲν. καὶ Αδδι 23, 34) 62, 130, 1479 233. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ΟΠ, ϑίαν. 

αεοτς. Αι. 1. αἰϊΐψυς. Αττη. Ἐά. Αδεδναγω 22. μι] α ρήπιο, 
[εὰ Βαθεῖ πὰπο ἤυρτα {ἰππεᾶπὶ Δ 4114 τηδηῖι, 48.. τῇ εἰκ.} κα τῇ 48. 

εογβογὶ συπλ τίίου]ο δῖαν. τῇ χρυσῇ ἢ] σαγέο φμοΐ ϑῖδν. τῇ 

χρ- γα. Οεογρ. ἤ ἔρησα] πν ἐς. 62. ,, Οὐμρ!.. 
ΧΝ. Νὺν ὅν] πυπε στό Δπη. (οὐά. πονεῃ. ε|1 αὶ 130, 

149. Οοπρὶ. Αγα). Οὐοαά. πονεπ. ὡς} ος 62, 147. τῆς φων.} 

λοι, 232. σαλπ.,) Ἢ τε Αἰά. σύρ. τε] , ΑἸά. α τε Οεοτᾷ. 
Απη. 1. αἰϊΐφῃς. Ασην. ἘΔ, τε 2] ΧΙ], 22, 2ό, 231. αὶ ῥυίπιο, 
{εὰ Τυρταίςτρι. 4114 τδηιι, 48. καὶ Ψψαλτ.] α Διὰ. (οὐ. τλῆ πὰ 

ΠΟΙ Οπηπόβ. Αἰ. Εα. καὶ πᾶντ. γέν.. μονσ.} 111. διαδεῖ ἰπ 

ομδγδέϊ. πηίμοσε ΑἸεχ. κ καὶ Απῃ. (οὐ. ταηϊυπὶ ΠΟΙ ΟΠΊΠο5. ΑἸτῃ. 

ἙἘάΔ4. μεσικῶν] μεσικε 26, 3). ταεσόντις) πεσειτε 147. σαι αιὴς 
Αττη. 1. τωροσχυνήσητε 15} τροσχυνήσετε ΧΙ]. ΑτπΊ, (οα4. ἀϊιο. 
τσροσκυνήσειτε 22, 23) 26, 48, ξ1,) 1479 148, 231) 232, 231. (Πρ. 

σροσχυνητε ό2. (οπρὶ. τοροσχυνειτε 37. τροσχυνησατε 230, χα 

ὥροσκχ. 147. ΑΥπι. Σ. τῇ εἰκ. τῇ χρ. ] α τῇ χρυσῇ ΧΙ], 23,23», 
34,37) τιν) 132, 148, 231) 232. Οοπιρὶ. ΑΥπι, Εἀ. α τῇ ἀπῖε χρυσῇ 
48. εὐγρογὶ ἀμγεο φμοδ οὐτη 8ττ]ου] 5 δ[άν. ἐποίησα} ἐξησα 52, 
33, 35) 36, 43, 48, 49) 51) 87» 90) 2323) 231) 233. ΑἸά. ἐὰν δὲ} 

Ὲ 



ἀκα 

ϑαν τῶν ἀκ....ὔὔἕ 

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ. 
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ΚΈΦ, τ. ᾿ σεσϑε εἰς τὴν χάμινον τῇ πυρὸς τὴν χαιομένην" καὶ τίς ἐς! ϑεὸς ὃς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐχ χειρός με; 

Καὶ ἀπεχρίϑησαν Σεδραχ, Μισᾶχ, ᾿Αξδεναγῶ, λέγοντες τῷ βασιλεῖ Ναξουχοδονόσορ, ὃ χρείαν τ6. 

ἔχομεν ἡμεῖς ππερὶ τῇ ῥήματος τότε ἀποχριϑῆναί σοι. Ἔς! γὰρ Θεὸς ἡμῶν ἐν ὀρανοῖς, ᾧ ἡμεῖς τ). 

λατρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσϑαι ἡμᾶς ἐχ τῆς χαμίνου τῇ πυρὸς τῆς χαιομένης, χαὶ ἐχ τῶν χειρῶν. 

σου, βασιλεῦ, ῥύσεται ἡμᾶς. Καὶ ἐὰν μὴ, γνωςὸν ἔξω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς ϑεοῖς σον οὐ τ8 

λατρεύομεν, καὶ τῆ εἰκόνι, ἥ ἔςησας, ἃ προσκυγᾶμενγ. Τότε Ναξουχοδονόσορ ἐπλήσϑη ϑυμοῦ, 

χαὶ ἡ ὄψις τῇ προσώπου αὐτϑ ἡλλοιώϑη ἐπὶ Σεδρᾶχ, Μισάχ, χαὶ ᾿Αξδεναγὼ, χαὶ εἶπεν ἐχχαῦ- 

σαι τὴν χάμινον ἑπ]απλασίως, ἕως ὃ εἰς τέλος ἐχχαῆ. Καὶ ἄνδρας ἰσχυρὰς ἰσχύϊ εἶπε, ππεδή-- 20. 

σαντας τὸν Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, χαὶ ᾿Αδδεναγὼ, ἐμξαλεῖν εἰς τὴν κάμινον τὰ πυρὸς τὴν χαιομένην. 

ο΄ Τότε οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι ἐπεδήϑησαν σὺν τοῖς σαραξάροις αὐτῶν, καὶ τιάραις, χαὶ περιχγημίσιν, καὶ 21. 

19... 

.“---ο απ τ- ς γος τὶ κα κασης στρ 

᾿ἰσαβαιι πο ρτ πἶὐσσ. σαουινὕ.--νσ αν ασησσν σ΄αδιαγαυσχαναιασσασοοιτον πππὶ 

- Σὰ “πο ΝΕ ΣΕΣΤΩ Ῥνἄξῃσαλε 

“ας, ρορτὸ Ὁ ἐν 

-ττξ---- 

- 

ΘΡΩΜῸ ἀν πῶς ΣῈΣ Ἂ- Ἄ 

ΣΤ. πος ὑφ πᾳΦΨἔΕέ» - πα τ πΕΠπιπη --- 

ἐὰν γὰρ Τμέοάοτεῖ. (υἵ ἴπ Οοά. 229 πΊθοὴ) 'π Ἑά. ἢ, ττοθ. κα δὲ ἴῃ 
τήογα αἰ ἤοης Αὐρ. δίαν. Οἰἶτορ. προσχυνήσητε 251 )εεεγμὶς Αὐρ. 

οὐτῇ} ταύτῃ ΟΠΐσ. ἐπ ἐἰα 5ἷαν. ἐμθλυϑήσ.} ἐμδληϑηήσεται 
62. »ημεσιπὶ Αυρ. ἐςὶ] ἐγαι 228. , Ὑβεοάοτεῖ. ἱ, ὅγς, {εὰ 

μαδεῖ 11, 268, εἴ [10]. ϑεὸς] ο ϑὲεος 42, 147. ΑΙεχ. Ασηι (οάά. 
ἰληϊυτι ποη οπληδ5. Αππῃ. Ἐπ. ἧς ὙΠεοάοτεῖ. (υἷ ἰπ (οὐ. 229 πηεο) 
τὰ Ἐά. 1, ὅγς. ἢ, ττοϑ, {εἰ ἢ, 268, ϑεὸς ταπῖυτη Παθεῖ. ἐξελεῖται] 
δυνήσεται ἐζξελέσϑαιν Ο τυ. 1ἰ, 80. χειρός] τῆς χεῖρ. 22. τῶν 

χεῖρωὼν 111,23, 26,33, 35.) 36, 375 42,48, 40, ς1) 62, 87, 90, 91) τού, 

1479 1418, 228, 230, 231) 2329) 233. ΟΟΤΏΡΙ. ΑἸά. ΟἿΐρ. ΟἸγγί. . ς. 

τη). 1. αἰΐᾳυε. Ατὴν Εα. ὥς Ὑμεοάοτγεῖ. (υ ἴῃ Οοά. 229 πιεο) 

ἰὼ ἘΔ. 1. ς. χειρός ἴῃ οἰπαταξξ. πηίμογε ΑἸεχ. μ8} α (ας) ΑΙά. 

ΧΥΙ. Καὶ ὠπεκρίϑ.} καὶ ἀπεχριϑὴ 230) 233. ΟΟΠΊρΡ]. κὰκ καὶ 

4.. Ἀπῇ. 1. γχοίοπηενκη ἀπο ΟΥΡΤ, μιπς γεβοπάεσμηε ( ορῖ. 

Σεδρ. Μισ. ᾿Αδδ.}.α Ὑπεοάοτοι. (υῖ ἰπ (οά, 229 πιϑο) ἴῃ Ἑά. 1ϊ, το. 
Σεδρὼχ!}] Σεδρακ 111. Οεοῦρ. Σεδρᾶχ ἷπ οβαγαέζ. τηΐπους ΑἸεχ. 
δεώνας Αγ. τ. Μισὰχ) Μισακ 11], 130, 149. Οοιηρί. ΟΘεοζρ. 
Μηισῶχ, ἴῃ ομαγαέξ, τίποτε ΑἸοχ. αν Δττα. τ. ᾿Αδδεν.] α ρή- 
πο, Τυργαίοτιρῆς αἰἴα πιδηι5, 48. Αξεδναγω 22. καὶ Αδδ. 23, 3.» 
62, 1479 230, 232. Οομρὶ. ΟΠὶρ. δῖαν. Οδογρ. Αγπη 1. δἰ 4. 

Δ. Εα. λέγοντες} καὶ λεγουσι 22, 36, 48, ς1,) 221. Δτῃ. 1. 

χᾶι εἰπὰν 232. χᾶϊ εἰπὸν 34. ΟΠΐρ. ὥς ὙπΠεοάοτεῖ. (υς 'π Οοά. 
220 πιε0) ἴπ Εἰ. 1. ς. Ναδουχ.}) , Τιεοάοτεῖ. (υς ἴπ Οοά. 
210 γηεο) ἰπ Κά. 1. ς. χρείαν ἔχομ. ἡμ.} χρ- ἔχώμεν μι. 147. 
ῇς, (ξὰ ἤπε ἡμεῖς, 63. χρεία ἐςιν ἡμῖν ΟΠ τγῇ, ἵν, 666,ο (εξ 411] υἱὲ 
Ἅαῖ. ορας οΠ ποὐϊς Ογρυ. δῖαν. Ατγπλ. 1, δἰΐχιβ πῃ, Ἐά.. πιρὶ] 
α (Πς) 233. τῷ ρβή(κ. τότ} φτε ρημ. 91. σοι} τῷ βασιλεῖ 
Ομ γυΐ. ἰν, 666, τὰ Αἰ] υἱ Ν ας. 

ΟΧΥΙΙ. γὰρ] α ΟἸγγί. ἴ, 623. 1, τ7. 1, 463. χϑρ 157. χὶ, 487, 270. 

α ΤΙκούοτεῖ, (μοι ἴθ Οοά. 229 πιθο) ἰπ Ἑά. ἰϊ, 1121, (δὰ παθεῖ δἰ}. 

Θεὸς} ο Θεος 56, 34. 35») 37. 425) 48, ς1) τού, 132,231)232, 213. ΑΙεχ. 
ΟἸΠς. ᾿ατηαίς. 1ἴ, γα ς. Αστη. (οάά. τδητὰΠΊ πορ οπιης8. Ατπλ. Ἑά. 

ἧς ΟἸἰεγί, "1, 463, [ςἀ 410] υὐ Νατ. ἧς Ὑπδεοάοτεῖ. (υἰ ἴῃ Οοά. 229 

160) ἰῃ Εα, Ἰΐ, 111ο, Υα112 1121) [δ 1ἀδπὶ ἱν, 627, υἱ γαῖ. ἡμῶν 

ἐν ἐρ.1 α ΧΙ], 23. Ογργ. ἡμῶν] κα ΟἸγγῖ. 1]. ἐς. χα ὙΤΠθοάογοεῖ. 
(πον υξ ἴῃ (οὐ. 220 πιεο) ἱπ Εά. ἰϊ, ττῶ1. ἷν, 627, [εἀ Βαδεὶ 4110]. 

ἐν 8ρ.} ἐν ἄρανω 31ς. ΟΠὶρ. (γγί. αυδίεγ, [δὰ 41}}0] Ὀἷς αὐ Ναας. α Τετ. 

εἀάεηη 'ῃ Τδεοάογεῖ! Εὰ. 1ἰ, τα1ο9 {ρρ ὀπυγ εχ ἀυοῦυς Ο(οἀά. Γρὰ 

μδθεῖ Ιἀεπὶ ἐν ἐρανῷς ἵν, 627, εἴ 1, ἐτ21, αἵ Ψαῖ. ἐν ἀρ. ᾧ ἡμ. λατρ.} 

ω Ἠμ.-. λᾶτρ. ἐν δρ. όο, 147. ῳ] ον (Π-ο) 44. ἡμ. λατρ.] λατρ. 

ἡμ. Χ]11. , ἡμεῖς Τεῖῖ. λατρεύομ.] λάτρενωμεν, (εἀ εξ οἴρεγ ὦ 

Τυργαίορῖ, Ἱποοτταηι 8Π ῬγΪΠΊἃ Ὠλᾶηυ, 129. δυνατὸς] ἱκανὸς ΟΠ Γγί, 
Ῥῃ, 463, [εἴ 0] ἴαρε υὐ αῖ. εἴ τάτηεῃ ὃς δύναται ἷν, 666. εἰ ἢς 
ὙΠεοάογες. (ποη οἱ ἴῃ Οοά, 229 το) ἴῃ Ἐά. ἵν, 627, {δὰ ἴἴ, τι: ε΄ 
ΔΙΌ, αὐ Καῖ. δοίενῖξ (( 6) Αττη. 1. εἴ Ασῃ. (ὐοά. πὰς 8115. δὺυν. 
ἐξελ.1 ὃς ῥύσεται ἴῃ ὑμο 1, ὃς ἐξελεῖται ἴῃ αἰ115 πο ϊτς, Ομιγῖ. ἐξ- 
ελέσϑα!} ῥύσασϑαι ὙΒεοάοτεῖ. ἵν, 627, 1δἀ ἴΐ, 1121, εἴ ΑἸ τς Ναῖ. 
ἡμᾶς 1} -Ἐ ἐκ τῆς χειρὸς σον καὶ ΧΙ]. -Ἐ ἐκ τῶν χειρῶν σου καὶ 
ΟἸμγί. χί, 487. καμίν.} -Ἑ ταύτης, εἴ α τεϊϊιια, ΟΕ, χὶ, 487. 
τῷ πυρὸς) αι τῷ 3... κ τῷ ΤΒεοάοτεῖ. (ποι ἴῃ Οοά. 220 Πηε0) ἴῃ Εά, 
ἀὶ, 1121, (θά ἵν, 627, οἵ 4110], παθεῖ. ἐπ ἧρπθ 8ἷαν. 
«τεϊεηεἰς (τεΐετεῃβ [ς}], δὰ τοῦ τυρὸς) Ογρτ. α Τεῖῖ. καὶ ἐκ τῶν 
χεῖρ. σου βασ.} , ΧΙ]. τῶν χειρ.} τῶν 130. Αγηι. 1. τῆς 
χειρὸς 111. τῶν χειρῶν ἰπ ςμᾶγαέξ, τηΐμοσε ΑἸεχ. βασιλεῦ] βασι- 
λεὺς (ῆς) 130. , Ομυγῇ, χὶ, 487. Το. αεογρ. ῥύσεται ἡμ.] 
χ Τεῖ. Οορῖ. διδέγανε πος ϑ'ασν. Ατστὰ. 1τ.ὄ 

ΧΝΠΠ. Καὶ ἐὼν μὴ] α καὶ ϑίαν. Οἴἶτορ. ,ἀ εἰ Α ποκα π᾿ ἀπο ἴοςο, 
«Κα εἰ Λ ποἰμεγῖ ἴῃ αἰϊο, Αγ. φαοά ( κοϊμεν Οαἴποά, ἰη ΡΥ; Μά 

τῆς καιομ.} 

ποῦ Αὐἴη. Οοά. ππηὺ5. -Ὦ λιδεγαυεγὶ! πος Οορῖ. 

τη. Οοάά. τἀηπῖυπὶ ποη οπιηξδ. Αγη). Εα, 

ἔςω σοι} ἐςὼ σοι τοῦτο 23. 
χὶ, 437, δὰ μαδεὲ ἃ]. 

γνωρὸν] ἦος ποῖεχα 

ἔσω) ἐςαι ΧΙ]. 
σοι ἔξω (Ομ. βασιλεῦ] , μιν 

α ὥγρε. ὅτ.) α πῃ. Οοάὰ, ταπίυπι 
ΠΟ οπιηθ5. πη. Ἐά, σου) -Ἐ πος Ατπγ. (οάά. τδπΐυπὶ ἤοῃ οπι- 
πε5. Απῃ. ΕἘὰά. λατρεύομ.} Μτυΐοπιπ: ( αὔποά. ἴα ΡΗ͂, τῇ εἰκ.} 

Ἔ τη χρυσὴ ΧΙΙ, 22.) 23) αΌ, 33.534» 355) 30, 37) 42, 48. 40, 51). 2, 

879 90, 919 1ού, 130, 1329) 147, 148, 149) 228, 230, 231) 2329 23. 

Οομρ!. ΑἸά. Αἰοχ. Ομὶν. ΟὨεγί. "1, 463. εἰ ΑἸἸΌὶ ἔκρε, [εὰ ποὺ {- 
Βας χ, τιςό. -ἔ ολάεπι Ὑεοάοτγεῖ. (που ἰῃ (οι. 229 τπθο) ἴῃ Ἐά. 1], 
1111} 1121. ἦν, 627). Ογργ. Ασαῦ. ὕσεοσρ. Ασῃὶ. Οοαά. ταπῖαπὶ παῃ 

οπτης5. Απη. Εά. -Ἐ λυσπε Αὐλῦτ, ἐουροῦὶ σπγόο σατη αἰτίους δ[αν. 

] ἣν ΟἸυσ. ἧς (ς) ΟἸτνῖ, χὶ, 770, {δὰ παρε αἷοι οἱ αὶ. φωοι 

δῖαν. ἢ ἔς.) α Ογυῦ, χ, τςό, (θὰ μδθεῖ ἴα: ρ5. 

ΧΙΧ. Ηοο οοπηπια, εἰ 44. υἵψυς αὐ τρερεεπάτουν Ἰῃ 2.3 ΠοἸππηᾶῖο, 
Ργφῖεττηϊτεῖς ὙΒεοάογεῖ. (Σὲ ἴῃ Οοά. 229 της) ἰπ Εἀ. ἰΐ, τἰτι- 
Ναξουχ.} ο Ναδ. 33, 228. ΑΙά, -Ἐ ὁ βασιλεὺς 3, τού. ΑΪεκ. 

Οορίῖ. ϑυμξ] -Ἐ εἰ ἰγα Αττι. σ. ὄψις] ορασις ΧΙ]. Σε- 

δρᾶχ!] Σιδρακ 11. Σιδραχ 132. ΑΙά4, Σεδράχ, ἰῃ ομαγαδξ, πηίποτε 
ΑΙεχ. εἰ ϑαάδιαεὴ Απ. 1. Μισὰχ] Μισακ ΠΙ, 149. Οοπιρῖ. 

Θεοῖς. Μισάχ, ἴῃ ἐμαγαέξ. πηΐποτε ΑἸεχν οὐ Μηαοὰ Αται. τ. καὶ 
᾿Αδδ.} α καὶ ΠῚ, ΧΙ, 26,33, 3ς, 36, 37, 48, τι, 90, 91, 1ού, 148, 558, 
231, 232. ΟΠῖρ. Ατπὶ. τ. μδϑεῖ υς δῖ. [θὰ καὶ ἱπ οπιαγδέξ. πχίπογο, 
ΑΙεχ. ᾿Αθδεναγὼ)} Αξεδναγω 22. “Ἄδάεπαρον Ὠἷὶς Ατπι. τ. Οεἷς- 
πεν] ἀεὶ: Αὐτὰ. τ. εἰ ΑΥπι. Οοά, ὑπιὶς αἰΐι5. ἐκχαῦσα!] ἐκκαυσᾶτε 
22) 21γ 16. 379 48, τού, 1329) 1495) 230, 231») 232, 2232. ΟἾϊρ. δῖαν. 

Ασαι. 1. εἴ Αγ. (οά. ὑπὰ5 ἰ18. τοὺ εἐχχ. 62, 147. καμιν.ἢ 
Ἔ ἐρπὶς Ααῦ. ἢ] τοῦ 132. ΑΙά. , ΠῚ. Ομὶρ. Βιαδεῖ ἴῃ οδμα- 
τας. πϑΐμοτε Αἰεχ. ἐχχαῇ]} ἐχχαυϑὴ ΧΙ]. εκχᾶει 3ς. 

ΧΧ. ἄνδρας ἰσχυρ.} α ἄνδρας 49, φο. χα ἰσχυρ. 37, 132. ϑ[2ν. 
Οἴτορσ. υἱγὶ φκίπφις υαἱϊάδ᾽ῆ! Ατῦα. τ. εἴ Απῇ. (οά. αἰϊιι8. υπ05. 

ἰσχύι) τῇ Ισχ. 225) 23, 34) 3106) 37) 48) ςτ, 62, 132, 147,.231. ΟΒὶρ. 
ἐν ἰισχυ! 148, 225. εἶπε] - γε Οορῖ. α Ασπι- 1. εἴ Ατπι. (οὐ, 

ὉΠῚ15 4118. σιδήσ. τοιδησαντες (Π 0) 1.47. 148, 433. ΑἸΙά, υἱα- 

εἰαπὶ Αττὴ. τ. εἴ πη. Οοά. πηι αἰ. ὀ τὸν Σεδο.] α τὸν Απτι. 1. 
εἰ Ατηλ. (οὐ. δἱϊὰβ ὑπ. Σεδρὰχ} Σεδρακ 111, 140. Σιδοάχ, 
ΑΙ4. Σεδρῶχ ἴπ οβαγαές. πυΐπογε ΑἸεχ. Μισὰχ] Μισακ ΠΙ, 
130, 140. (οπιρί. ἡ Μίισ. υἱ ν]ἀδῖυν, 132. Μισάχ ἴῃ ομάγαξ. πη 
ποτα Αἰεχ. καὶ ᾽᾿Α68.} . καὶ ΧΙΠ, 46, 33, 3», 36, 37) 485) 51) 90, 
91.) τού, 130, 148, 228, 230, 231) 232. Οεοζρ. ᾿Αξϑδεναγὼ] 

Αδεδναγω 22. ἐμδαλ.] του ἐμξαλ. 62, 147. εἐμθαλεται (6ο) 37. 
ἑηγίο!ε δῖαν. Μοίᾳ. τοῦ τὺρ.] ἐπ ἧρμε 8ἷδν. 

ΧΧΙ. αὐτῶν] , 42, 2320. Απῃ. 1. αἴας. ἄστη. Ἐάἀ. 
ταις τιαρ. 22, 48, ς1,),231. “-Ἑαντων 62, 147. τιάρ. καὶ περιχν.} 

τοερικνημ. καὶ τιαρ. 23. περικν.} ταῖς περικν. 48, ς1. τοῖς 
περικν. 25) 331. τ αὐτῶν ό2, 147. ἢ καὶ τοις ἐνδυμασιν αὐΐων 25, 
34). 3.) 37, 48, κι, 231. ΟὨϊρ. -Ἐ..Ὄτοῖς ἐνδυμα . .. τεϊϊφυϊς ἀε- 

Ρεγάϊὰβ 122. -Ἐ χαὶ ἐνδυμασιν αὐτῶν 33, 16, 42, .49, 62) 87, 80, 99) 
9159 1ού, 1.47, 148, 228, 230. 2329 233. (ομῃρὶ. Αἰά. Αἰεχ. (ορῖ. 
Αγαθ. εδάεπι ἢος ἰοςο ἱπέίετι 23. λσεριχν. [εἰ ΠΑΠΠῚ ᾿πίδγιιηϊ εἰ 

νοβιπισηλὶς δολμσι, ΑἌττα. Ο(οάά, ἰδηζηλ πο ογηπεβ. Ατπι. Εὰ. ἐξλη- 

ϑησ.] ἐνεδληϑ. 36, 37, 42, 48, ξ1,) 2319231. ἀνεδληϑήσαν, οἵ νἹάοίατ, 
122. εμδληϑησαν 111. ἐδλήϑησαν ἴῃ οπιαγαθι. πιΐποτε Αἰεχ. εἰς 
τὸ μέσον] α τὸ 11], 26, 33,34.» 35) 36, 379 48, ςτν ὅ2, 91, τού, 130, 

147, 148, 1409, 428, 210, 231, 232. Οοιηρὶ. ΟΠΐρ. Βάρεῖ υὐ Καῖ. 
Ἱεὰ τὸ ἴπ ομιαγαξξ, τηΐποτα, ΑἸεχ. Ἁοπιηία (Ὁ) Αὐδῦ. τῇ τυρ.} 
ἔμ ἷρπε ϑίαν. καιομέν.)] Ἔ κατενᾶντι 64, 147. 

τιαρ.} 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 
ΚῈ Φ. ΠῚ. 

22. ἐδλήϑησαν εἰς τὸ μέσον τῆς χαμίνου τῷ πυρὸς τῆς χαιομένης, Επεὶ τὸ ἕημα τῷ βασιλέως ὑπερ- 
28- ἴσχυεν, χαὶ ἡ χάμινος ἐξεχαύϑη ἐκ ππερισσῇ, Καὶ οἱ τρεῖς ὅτοι, Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, χαὶ ᾿Αἔϑενα.. 

γῶ, ἔπεσον εἰς μέσον τῆς καμίνου τῆς χαιομένης πεπεδημένοι, χαὶ πσεριεπάταν ἐν μέσῳ τῆς φλο-. 
γὸς, ὑμνοῦντες τὸν Θεὸν, χαὶ εὐλογδντες τὸν Κύριον. Καὶ Ναξουχοδονόσορ ἤχουσεν ὑμνόντων 
αὐτῶν, χαὶ ἐθαύμασε, χαὶ ἐξανέςη ἐν σπουδὴ χαὶ εἶπε τοῖς μεγιςᾶσιν αὐτῷ, οὐχὶ ἄνδρας τρεῖς 
ἐξάλομεν εἰς τὸ μέσον τῷ πυρὸς πεπεδημένους, χαὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ, ἀληθῶς βασιλεῦ. Καὶ 
εἶπεν ὁ βασιλεὺς, ὁ δὲ ἐγὼ ὁρῶ ἄνδρας τέσσαρας λελυμένους, καὶ περιπατοῦντας ἐν μέσῳ τοῦ 
πυρὸς, χαὶ διαφϑορὸ ἐχ ἔςιν ἐν αὐτοῖς, χαὶ ἡ ὁρασις τῇ τετάρτου ὁμοία υἱῷ. Θεῶ. Τότε τροσ- 
ἤλϑε Ναξουχοδονόσορ «πρὸς τὴν ϑύραν τῆς χαμίνου τῇ πυρὸς τῆς χαιομένης, καὶ εἶπε, Σεδρᾶχ, 
Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγὼ, οἱ ὅθλοι τῷ Θεξ τῷ ὑψίςου, ἐξέλθετε χαὶ δεῦτε" χαὶ ἐξῆλϑον Σεδρᾶχ, Μι- 

24. 

8: 

26. 

ΧΧΙΙ. Ἐπ.] ργατηϊυηὶ Ρίεπαπι ἐπ πϊοπεηι Ρἰδίδχιια δχϑι 
Ῥίαιϊα. ὑπερίσιχυεν] ὑπερισχυσε 1Π|, ΧΙ], 22, 26, 33, 3ς, 36, 42, 
48, 4057) 51) 90, τού, 228, 230, 231, 2322. ΑΪά. 

“μαγαές. τηΐποῖε ΑἸΪδχ. καὶ ἡ κάμ.] -Ἑ του πυῤος ΧΙΪ. καὶ 
Απη. Οοὰ, υὑπι5. ἐκ τρ.] ὑπὲρ εκ τσερ. 26, 33, 36, 40, 87, 89, 
90, 91, 130, 228, 930. (οπΠ1ρ|. ΑἸά. -- επϊαπλασιως 33, 26, 49, 87, 
90, 91, τού, 130, 149, 228, 2320. (᾿οπγρί. ΑἸά. Ατηι. Οοάά. ταπαπὶ 

ΠΟΙ ΟἸΏποδ. Αι. ἕἀ. -Ἐ επαπλασιως τοὺς δὲ ἀνδρας ἐχειίνους τους 

ἐνεγκαντῶς Σεδρχχ» Μισακ, καὶ Αδδεναγω, ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἡ φλοξ 
τοῦ ὥυρος 233. -Ἐ καὶ τοὺς ἀνδρας ἐχεινοὺυς τοὺς βαλλοντας Σεδρακ, 
Μισακ, Αἰδεναγω, ἀπεκεινεν ἡ φλοῖ τὰ πυρος 3.;ς. -ἰ- ελάεῃη ἔεγε Αἰεχ. 
Ἔ χαὶ τες ἀνδρας εκεινους τους βαλοντας Σεδρωχ, Μισαχ, Αξδεναγω, 
ἴυπ| ἤρηυπὴ εἰξ οπη ΠΠοπῖ5, εἰ πλᾶγρο μαθεῖ αἹϊᾺ ππᾶπα κααιφαγε ἡ φλο- 
γὰ τοῦ τυρὸς (ῆς) τοό. -Ἐ καὶ τους ανδρας ἐκεινες τῆς ἐμξαλοντας 

Σεδραχ, Μισαχ, καὶ Αδδεναγω, ἀπενεινεν αὐτας ἡ φλοΐξ τὰ πυρὸς 42. 
Ἔ εαάειη, ἢ αυοά μαδεδηῖ βαλοντας, 62, 147). -Ἐ εδάδπι, [δα οἸπὶ 
δὰ Ῥγαιο, εἰ ἐμδαλλοντὰς Βαθεβ, 23. - «αἱ τοὺς ανδ΄..... νους 

τοὺς ἐμι. .««λοντὰς τὸ...«.{- Μισαχ, Αδεδ'... «ον ν ον ου τυρὸς 
Νύτονεν ν το αἷς ἀερεγάϊβ 132. -᾿ καὶ τοὺς ἀνδρας εκεινους τοὺς 

ἐνδιαδαλλοντας τὸν Σεόραχ, Μισαχ, Αδδεναγω (ῃος εχ σοττ. ἴῃ 22) 
ἀπεχτεῖνεν αὐτοὺς ἡ Φλοΐ τοῦ τυρος κυκλοϑὲν 22, 36. -Ἐ εράθπι, πἰῇ 
αιιοά εχεινας οτηϊῖαῖ, εἰ διαξαλλοίζας Βαθεαῖ, 37. - ελάεπι, πἰἢ φυοά 
καὶ ᾿Αδδεναγὼ ΒΑρεαῖ, Ομΐς. -Ἐ εαάθπι, [δὰ 40 αἱΐα πιᾶτι, ςι, 231. 
Βαθεῖ εαάξπι τηᾶτρὸ 228. -[- εδίεπ), πἰῆ φυοὰ βαλλοντὰς ἐχρτϊπιαῖ, 
ΑΥᾺΡ. “Ἢ τοὺς δὲ ἀνδρας τοὺς διαθαλοντας τον Σεδραχ, Μισαχ, και 
Αὐδεναγω ἀπέκτεινεν αὐτοὺς ἡ Φλοῖζ τα τσυρὸς κυκλοϑὲν 34. -Ἐ εἰ οἱγὶ 
(Π.) αὐ δὶς φμὶ ἱπγεσεγεπι δεάγαεῦ, Μυεῖ, εἰ “δάεπαφο, ἱμήεν τοὶ 

.ανινια ἐρπὶς, σὰπὶ ἀττίου]ο ταηῖαπιὶ δὰ νοόσεπὶ υἰτπιδη), δ[αν. Μοίᾳ. 
Ἔ εἰ υἱγὶ ἀϊ (ἢ) σοπεσεγμπὶ ἐπ (ῃς) δεάγαελ, Μη εῖ, εἰ “4ῤάεπαρο. 

κοη, 61} ἀπΐεηι ἐος βαπυμα ἱρπὶς (ουτη ἀττϊοι]ο) ἐπὶ εἰγεμῖμμ ϑἷαν. Οἴἶζγορ. 

ΧΧΙΠ. Καὶ οἱ Τρ. ὅτ, Σεδρ. Μισὰχ, καὶ ᾿Α6δ.} α ἴῃ τοχίι, μα- 

δεῖ πηΔΓρῸ καὶ οἱ τρ. οὐτ. Σεδρακ, Μισακ, Αὐδεναγω 4118 πηαπυ, τού. 
καὶ οἱ τρ. ὅτ.} οι δὲ ανδρες 34. καὶ οἱ ἀνδρες οἱ τρ. τ. 37. χαὶ ανδρες 
ὅτοι οἱ τρεις 229 36, 48,231. καὶ ανδρες ἔκχεινοι οἱ! τρ. δτ.. (ῆ0) 23. 
Γμῖρ. ΟἸσί. νἱ, ἴῃ ρεγρεῖιιο ςογηπιεηῖ. ἰπ πη, καὶ ἀνδρες ετοι 62, 
132) 147). εἰ ουἱγνὶ ἱγες ἀὲ δῖαν, Σεδρ. Μισ. καὶ ᾿ΑΕδ} , 230. 

Σεδοῶχ.)] Σεδρακ 11. Σιδρὼὰχ ΑἸὰ. Σεδρῶχ ἵπ ομβαγαξξ, πηΐπογε 
ΑΙεχ. Μισάχ] Μισακ 111, 120. ΟοτρΙ. Μισᾶχ, ἰπ ομλγαξς. πηὶ- 
ποῖα ΑἸεχ. καὶ ᾿Αξδ.] α καὶ 1Π|, ΧΙ], 22, 26, 33, 36, ξτ, 90, 
130, 140) 231. αεοῦρ. καὶ ᾿Αξδ. {εὰ καὶ ἴῃ οἰιαγαέξ. τίποτε, ΑἸεχ. 
ἔπεσον) ἐπέσαν 26. ενέπεσον 33,) 87, 228. εἰς μέσον] ἐν μέσω 33» 

34» 875, 90, 91) 1479) 148) 228, 230, 233. ΟΟΠΊΡΙ. εἰς Τὸ μέσον του 

συρος Ἂς. τῆς καμ.} -Ἑ τοῦ πυρὸς ΧΙ], 22, 23, 33» 34» 36, 42, 
48, 49, ξ1, 62, 879 90, 919 1ού, 147, 148, 228, 230, 231) 232, 233. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. Ομ. Ομῆ, νἱ, 1. ς. Ααθ. τῆς καιομ.] 
α ἅπῃ. Οοάά. ᾿απίυτι ἤὸπ οὔηπεβ. Ασηι. Ἐά. φλογὸς} καμίνου 
147. ὑμνᾶντ.} αἰνουντες οΟο. ὕμνβντ. τὸν Θ. οὐπὶ [44.} δεπεάϊὶ- 
εεὗαπέ οὐ ἠγγιπὶς εοἰοόνααηὶ οπιίπεπε εεπε Ἄττῃ. τ. εἴ Ατπι. Οοά, 

Αἰ ἴι15 ὉΠῚ15. τὸν Θ. καὶ εὐλογ.} κα 233. α τὸν Θεὸν δἷς Ατγπι. 
Οοαά. ταπίτπλ ποῆ οπιηε5. Αι. Ἐά, τὸν Κύρ.1 Φέειπι οαπὶ ττὶ- 
ουἷΐο Ατπιη. Οοάά,. ἰαηζιπι ποη ΟὨλη65. Αττη. Εά. . 

ΧΧΙΝ. Καὶ Ναῦ.---ν σπουδῃ} Πδεο εἰ 4128 118 ἱπιεταςεπι ργβείεγ 
τς ὙΠεοάογεῖ. (αξ ἴῃ Οὐ. 220 πιεο) π᾿ Ἑάὰ. 1), 1129. καὶ 1] 
α ϑίαν. Ναξ. ἤκ.] ὡς ηκ. Ναξ. 324. Ναξ. ὡς ηκ. 31.) 148. 
Ἀπ. :. Ναᾷ. ηκουεὲν 62, 147. ὑμνάντ. αὐτ.} α αὐτῶν 3, 62, 
147. υμίνουντ. αντὸν 36, 48. αὖτ. υμνουντ. 120. Θεοῦ. ἦγμιπεη 

εοὐ τι Ἄττῃ. (οὐά. ταμίη ποη οἴμπεβ. Απτη. ΕἘὰά. ἐν μεσω τῆς 

κάμινον 34. καὶ ἐν αύμ.] καὶ εϑαυμαζὲν 62) 147. λ καὶ 34) 3. 

«ς 2 Φ 

ὑπερισχυεν ἷπ 

͵ςςςςς᾿͵  ΛΤΛ᾽ἝἽἷ᾽'᾽ ρρρμαανανννννοονοννσσα σα σσσσσσσσσσσ.:"....2.........ὅϑὁὅ.δ0δδ0..ὄϑδὐτδιυῥιιν" πε, "τ οὐδοῦ» τ, Ὁ ΄ςἢὁὉὁὁ ὁ ὁΦὁἘὁἝΕΡὅϑΥὅἍΕ..ὁὁὁὁὁὃὁὃὁὃ 

Ἄγ, οὐ. ἑδῃξυτη ποι οπληθο. Αγπι. Εὰ, καὶ ἐζαν.} α καὶ Ασιη. 
(οἰά. ταπῦιπὶ πο οπηηθ5. Αγηι. Ἐά. ἐν σπ.Ἷ συν σπ. 42. εἶπε} 
λέγει Τπεοάοτεῖ. (υἵ ἰῃ Οοἀ. 229 πιοο) ἰη Ἐφ, 1. ς. Αὐσ. τ. ἄνδρ. 
τρ.] τρ. ανδρ. ΧΙ], 3ς. ἐδάλομ. ἐνεδαλομ. 111], 42, τοῦ, 148, 230, 
232. (ὐοπιρὶ. ΟΠ εγί. νἱ, ἰπ ρεγρείιιο σοπηπιεπῖ. ἰπ Πδπ. Αἴβδη. 1, υ84. 
ἐδάλομεν 11) οπιαγδέξ, πήίπογα Αἰδσχ. εἰς τὸ] α ΠΙ. Βαβεῖ ἴῃ Ἵοδασαξ, 
πιίπογε Αἴεχ. εἰς τὸ μέσ.) ἐν μέσω 23, 36, 412. ϑ8ῖαν. Οἴτορ. 
α τὸ ΧΙ], 2ό, 33, 34. 48, 49, ς1) ὅ2, 87, 90, 91) 130, 148, 228, 230, 
231,233. Οομρὶ. Ομϊς. ΟἸγγί, νἱ, 1. ο. Αγα). σ᾿. ἢς ὙΒεοάοτγοῖ. (υζ 
ἴῃ Οοἀ. 229 πιε0) ἰῃ ἘΔ. 1. ο. .- τῆς καμινε 33) 36, 40, 87, 90,91, 
228. ΑΙαά. εἰς τὸ μέσ. τῷ πυρ.] εἰς τὴν κάμινον Ατῆδῃ. 1, 184. 
Ιγεη. [πρ. ἐπ βόγπαεεσι Ψὶρ. Ταρῦ, τεπεδὴμ.} αὶ 149. Ατίη. χ. 
καὶ εἶπον------ιασιλεὺς ἰπ οοιῃ. 25] αὶ Παῖς εἰ φιδα ἴς ἰητειαςοπι 140. 
α εὐάεπι Ὑπεοάοτεῖ. (μτ ἴῃ Οοά. 250. πιεο) ἴῃ Εἀ.]. 5. καὶ 497 οἱ δὲ 
Αἴδδη. ᾿ἷ, 184. εἶπον] εἰπαν 111, ΧΙ], 23, 26, 3ς, ὅξ, τού, 130, 
230, 233. εἶπον ἴπ ομιαγαΐξ, πηΐηοτε ΑἸεχ. αἀποχριϑέντες λεγάσι 22, 
34» 30, 48, κι, 231. ΟΠΐρ. Οβιγί, νἱ,]. ς. ἀϊΐεμηξ Αὐτὴν ᾿..͵,. τῷ 
βασιλεῖ) κα Αἴβδη.]. ς. εἱ Ψὶρ. Ταρί, βασιλεῦ] βασιλεὺς (Πο) τοῦ. 

ΧΧΝ. Καὶ εἶπ.) καὶ ἀποκριϑεις εἰπ. 22, 36, 48, ξ1,) 4231. ΟἿϊῃ, 
ἀπεκρι ΔῊ χαὶ εἰπ, 625 147.  τορὸς αὐτὰς ΑἸῇμδη. ἢ], 18.. ὃ 
βας.1 κ 34. Αἴδδη. 1. ο. Νὶρ. Ταρῇ ὁ δὲ---τουρὸς] αὶ Βας εἴ φια- 
115 ἰητοδαςεηῖ 149. ὁ δὲ ἐγὼ] ἐγω ὡδὲ 34. ωδὲ ἐγὼ ΧΙ], 21, 42, 
87,130, 148, 228, 230, 232. (οπηρὶ. (Πρ. Ομυγῇ, νἱ, ἴω ρεγρειιο 
οοπιπηεπῖ. ἴπ Τᾶπ. ιδὲ ἐγὼ (ῆ0) 23. ιδου ἐγὼ 111,3 -ς, 36, 49, 9ο» 
τού. ΟΊ. νἱ, 1. ο. Ψὶρ. Ταρί. 8ϊαν. Οὔτορς. ωδὲ ({εὰ Βος ε ςοιτ.) 
χαὶ δου ἐγὼ 24. καὶ ἰδου ἐγω 48, 221. ὥς ὙΠεοάοτοῖ. (υἱ ἱπ Οοά, 
220 ΠΊ60) ἰπ Εά, ἱΐ, 1129. ἰδὲ Αἴπαπ, 11, 184. δαυεὶ υἱ Ψαῖ. ἐρᾷ ὁ 
δὲ ἴῃ σβαγαξξ. τΐπογο, ΑἸεχ. , ὁ Θεοῦ. 4Μώ ἐρο Ατηι. τ, ὁρῶ] 
Μεώρω 52). 34,36, 485, ς1,)231. ἢς ὙΜεοάοτεῖ. (αἵ ἴῃ Οὐά, 250 τηεο) 
ἴῃ Ἑὰ.]. ς. ϑεωρῶ ἐγὼ Ατμδη, 1. ς. ὁρῶ ἄνδρ. τίσσ.} ἄνδοας 
23. τεσσ. ανδρ. ϑεωρω 34. τεσσ. ---αὐτοῖς} Πδες εἴ αι 1ἰς ἴῃ- 
ἰου]δοθηῖ αὶ ἰη οοητίπια οἰζαϊΐοπα Ατἤδη, 1. α. καὶ σεριπ.] α καὶ 
ΟΗϊσ.. διαφϑ.} - υὐα Ατίι. 1. οὐκ ἔςιν} πευΐϊα οἱ γΙρ. Ταρί, 
"οη ἱπυεπία οὐ ΔιδΌ. ἐκ ἔξιν ἐν αὐὖτ.} εν αὐτ. οὐκ ες. 34. κα ἐν 
ΠῚ, οι. Ομῖρ. παρεῖ αἱ Ναῖ. [δὰ ἐν ἱπ ομαγαίξ. πηίποσε, Αἰθχ, καὶ 
ἡ ὅρ.} ἢ δὲ ορ. 34. ἡ ὕρ. τῇ τετ. ὁμ. υἱῷ Θ.] ὁ τέταρτος ὅμοιος 
υἱῷ Θεξ Αἴμδη. 11, 184) (δὰ Παθεὶ δ᾽ υὐ αῖ. τὸ πρόσωπον τῷ τετ. 
ὡς πρόσωπον υἱξ Θ. ἘρίρΗ. 11, 30. ὁμοία] ομοιωμα ὙΠεοάογεῖ. ἴπ 
Οοά. 229 πιεο, 1εἀ ἴῃ Ἑά. ]. ς. μαδεῖ ὁμοία. υἱῷ] υἱξ 3;ς. τισι] 
Ργρεπλιτς Θεοῦ. Θε2] τϑ Θεῖ ἔδγηεὶ, εἰ Θεξ {δπγεὶ, ΟἸιγγί, νἱ, 1. ς. 

. ΧΧΥῚ. Τότε--καιομέν.] δες εἰ 4ιε [ἴδ ἱπτειγαςθις, Ργφῖτεγτη τς 
Ὑμεοάοτεῖ. (υξ ἴῃ Ο΄. 229 ΠΊ60) ἴῃ ἘΔ. 1Ϊ, 1τ69ς. Ναξουχ.] Να- 
δεχοδονόσωρ μὶς ΟἸγγί. νἱ, ἴπ Ῥοεγρεῖιιο σοπηηεηῖ. ἴῃ Ὅλη, δά ἴῃ δἰ 119 
1. υἱ ψαῖ. πρὸς τὴν ϑυρ. τῆς καμ.} ὦ εαπιΐπεπε Αταῦ. τοῦ 
τυρὸς 15] ἐπ ἴρπε δῖαν. καὶ εἶπε] καὶ ἀπεκριϑὴ καὶ εἰπε 62, 
147... καὶ φησὶ Ὑπεοάοτγεῖ. (ποη ἴῃ (ὐοά. 229 τηεο) ἱπ ἘάΑ. 1. ς. εἰ 
ἀϊεὶ Αττὰ. 1. Σεδρὰχ, 1, 25] Σεδρακ 1. Σεδοῦχ ἴῃ οἰιαγαές, 
τηΐηοσα Αἰεχ. Σιδρᾶχ, ὙΒεοάοτεῖ. (ποι ἰῃ Οοά. 229 πηδο) ἰῃ Εά. 1. ς. 
Μισάχ ιἢ, 251 Μισακ 111, 130, 149. Οοπιρὶ. Μισαχ, ἱπ ςβαγαξς, 
τηϊποῖς ΑἸοχ. ᾿Αξδ. τ᾿, 2] καὶ ᾿Αδδ. ΑΙ4. Ὑπεοάοτεῖ. (πο ἱπ 

Οὐοά. 229 πιεο) ἱπ Ἐά. ἱ. ς. ΑΥπι. 1. αἀδεάπαρο ἴῃ υἴτοχὰς ἰοσο ΟΘδογρ. 
τῷ ὑψίς.}  ΠΙ. μιαθεῖ ἴῃ ομαγαξε. πιίποτε ΑἸεχ, ἐξέλϑετε) εἴ- 
εἐλθατε 34.5.3.) 91, τού, 148, 232. ὥς ρτΐπιο, [εἀ εἐξελϑετε ἤππς δῷ 
ΑἸϊὰ τῆᾶπι, ΧΙ]. ὥς Ὑπεοάοτεῖ. ᾿η Οὐ. 229 πιεο, [εὐ ἐξέλϑετε ἴῃ Εα. 
Ἰ. ̓ ς. Ἔκ μεσὼ τοῦ πυρὸς ὅ2, 147. καὶ δεῦτε) , ὅα, 147. 
Ἔ ἐξω 4 ξ) 42, 230, 232), 233: Οοπρὶ. ΑΙεχ. -Ἐ ᾧϑε ἴῃ ὕΠῸ ἴοςο, 
ζδὰ ποπ ἰπ αἰΐο, Ομγγί, νἱ, 1. ς. καὶ ἐξηλϑ. οὐπὶ {4.1 λα 140. 
ἐξηλϑον] ἐξηλθαν ρείπιο, {ξὰ πὰπς μαδεῖ 80 8] ὕγαὴὰ υἱ αι, ΧΗ, 



βξπκα τος 

τ ρα πῶς πατοῦν τττς 

---ὐννι τ ἀτπξεν τὸ τῶνας τα τ΄ 

Φὐ...β.......---λν νΞϑα 

ἘΞ Ξεῖς:--35- πε τ Ἐξ: ἀξ 5. ας 

ἀσν δ Ἀπ, από νος τινος ορώντων. Ξξος Ὁ. 

ττλθ, α 

δι π υδπβαν νυ θοδευγόαναμεα μι οὐδ “ἄπο. ὡραδ, τ». 

ἀπνως πόσος τ στ σος τς.- - τοῦς πδιεᾳατιςς Ἰωξι ΗΝ 

ΔΑΝΜΙΗ͂Δ ΚΑΤᾺ ΤῸΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ, 

ἘῸΠ Φ. αἰ, 

σᾶχ, ᾿Αξδεναγὼ, ἐκ μέσου τ πυρός. Καὶ συνάγονται οἱ σατράπαι, καὶ αἱ Φρατηγοὶ, Χαὶ οἱ 427. 

τοπάρχαι, χαὶ οἱ δυνάςαι τῷ βασιλέως, καὶ ἐθεώρουν τὸς ἄνδρας, ὅτι ἐκ ἐκυρίευσε τὸ πσῦρ τοῦ. 

σώματος αὐτῶν, χαὶ ἡ ϑρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν ἐκ ἐφλυγίσϑη, καὶ τὰ σαράδαρα, αὐτῶν ἀκ ἡλ- 

’ ᾿ ν 2 Ν ᾽ν )»  »» 3 » » 

λοιώϑη, χαὶ ὀσμὴ πυρὸς ὃχ ἣν ἐν αύτοις. 
Καὶ ἀπεχρίϑη Ναξεχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς, χαὶ εἶπεν, 

εὐλογητὸς ὁ Θεὸς τῇ Σεδραχ, Μισᾶχ, ᾿Αξδεναγὼ, ὃς ἀπέφειλε τὸν “Αγίελον αὖτϑ, καὶ ἐξείλατο 

τὸς παῖδας αὐτῷ, ὅτι ἐπεποίθεισαν ἐπ᾽ αὐτῷ" χαὶ τὸ ῥῆμα τῷ βασιλέως ἡλλοίωσαν, χαὶ “παρέ- 

δωχαν τὰ σώματα αὐτῶν εἰς πτῦρ, ὅπως μὴ λατρεύσωσι μηδὲ “σροσχυνήσωσι “παντὶ ϑεῷ. ἀλλ᾽ ἢ 

τῷ Θεῷ αὐτῶν. Καὶ ἐγὼ ἐχτίϑεμαι τὸ δόγμα" πᾶς λαὺς, φυλὴ, γλῶσσα, ἡ ἐὰν εἴχη βλασφη- 

μίαν χατὰ τῇ Θεᾶ Σεδρᾶχ, Μισὰχ, ᾿Αδδεναγὼ, εἰς ἀπώλειαν ἔσονται, καὶ οἱ οἶχοι αὐτῶν εἰς 

διαῤπαγὴν, χαϑότι οὐχ ἔςι ϑεὸς ἕτερος, ὅςις δυνήσεται ῥύσασϑαι ὅτως. Τότε ὁ βασιλεὺς κα-. 

τεύϑυνε τὸν Σεδρὰχ, Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγὼ, ἐν τῇ χώρᾳ Βαξυλῶνος, καὶ ηὔξησεν αὐτὰς, καὶ ἠξιώσεν 

αὐτὲς ἡγεῖσϑαι ππάντων τῶν ᾿Ιουδχίων, τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτδ, Ναδουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς 

εζηλθεν 23. 33» 345) 49. 87. 90, 91) τοῦ, 148, 228. ἐξῆλθε ΑἸἹά, 

ΟἸσ. Σεδρ. Μισ. ᾿Αξδ. “97 οἱ ἀνδρες 62, 147. Σεδρ.] Σιδρανχ, 

Ηἷς, φιδηαιδΠ) Σεδρῶχ, ρϑυΐο δῖε, ΑΙ. ᾿Αξδ. 45] καὶ Αδδ. 34, 

48. ΑΙά. Αδεδναγω 25. μέσου) κα 130. 

ΧΧΨΥΝΙΙ. Ἠος οοτηπιᾶ εἰπῇ 144. ῥγοτεγιηῖτς ΟὨγγί, νἱ, ἴῃ ρεγρε- 

ἴπο οοπηπηεηῖ, ἴῃ ῬΔπ. συνάγοντ.} ἀναγοντ. 233. εοηργεραιὶ [μπὲ 

Ἀπ. 1- καὶ οἱ τοπ.} α 62» 147- δυνάς αι) δυνατοι 1, 87» 

οἵν 228. ΑἸά. τὰς ἄνδρ. αντὲς ανδρ. οι. 

αὐτ.} αὐτῶν τὸ τῦῦρ τὰ σώμ.. ἘρΙΡρΒ. ', 480. 

(ς) ΑἸ]4. ἱπ εονρογἱδπς ΑΥαῦ. αὐτῶν “" -ὐτῶν 39] καὶ αἰτεγυίγι 

εἰ φυιάς 115 Ἰητετ)ασεηϊ 230. τὰ σαράξαρα] τὰ σαράδαλα (οπιρί. 

σνοῆε: ϑίαν. Οἴἶτορ. ἠλλοιώϑη] ηλλοιωθησαν τού, 232. καὶ 

ὀσμὴ] ὅτε ὀσμὴ ἴῃ ἀ!υιβοηε [γει. 40. οὐδὲ γὰρ ὀσμὴ ΟἸτγί. 1], 

ς67. ὀσμὴ τῦυρ. ἐκ ἦν ἐν αὐὖτ.} οὐκ ἣν ἐν ἀντ΄ οσμὴ τὺυρ. 147. 

οὐκ ἦν] α οὐκ ΟἸνγί. 1. ς. εὐρέϑη Ιτεῃ. 1. ς. ἐν αὐτοῖς] κα ἐν 

Οοτρ!. Ἐ τότε τοροσεχυνῆσεν ὁ βασιλεὺς ἐνωπιον αὐτῶν τω υριω 34. 

-«Ἐ εαάετη, εἰ φυοὰ παδεδηῖ καὶ προσεχυν. ΧΙ], 23,3) 42, 87) τού, 

. “οὐ Ὡς 
τὸ τὺρ τὰ σωμ. 

,»“ 7 “ 7 

τὰ σώμ.} τῷ ςώμ.. 

᾿ 433. ΑἸεχ. Αγδῦ. ϑίανυ. Αγπι. Οοὐά. ἰάπῖυπι πο οὐῆμεβ. ΑτπΊ. Ἐκ, 

Ἔ καὶ προσεκυνῆσεν ἐνώπιον αὐτῶν 0 βασιλεὺς τὼ Κυριω 26, 33. 36, 

48, 909. 919) 1309 1489 149) 228, 230, 232. Οοιρ!. ΑἸά. Ο!ρ. ὐεοῦ. 

εἰ σήογαυὶ τὸχ ἐούαπι εἰς Αττλ. τ. 

ΧΧΥΤΙ. Καὶ ἐπεκρ.--καὶ εἶπεν] Ηκεο εἴ υδὲ }ἷ5 Σπρετ]ϑοεηῖ, 

ριαίεπηϊς (αΣ ἴῃ Οοά. 220 τῆθο) ὙΜεοάοτγεῖ. 1}, 1130. καὶ 

ἀπεχρ. Ναῦ. ὁ βασ.] α 149. ὁ βασιλ. 111, 26, 3453) 48, ςτ, 62; 

130, 1479148,) 231,32. ΟΠϊρ. Αγ. Οεοῖρ. Ἀπ. 1. βαθεῖ ὁπ δ, 

(εὰ ὁ βασ. ἴῃ οματαές. τηῖποτε, Αἰεχ. ὁ Θεὸς] εἰ Κυριε ο Θεὸς 34. 

Κύριος ο Θ. 3ς. ὥς “Ὑμεοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 229 τηεο, {εἀ υἱ Καῖ. ἴῃ Εά, 

1. ᾿ς, 5} αὐτῶν ό;, 142. Σεδραχ,.) Σεδρακ 11]. Σεδρῶχ, ἱπ οπᾶ- 

ταῦ. τϊποτο Αἶθχ. Σιδρῶχ Αἰά. εἰ ῆς Τ᾽ βεοάοτεῖ. (ποη 'ἴπ Οοά. 229 

τπ60) ἴῃ Ἑά. ]. ς. Μισὰχ] Μισακ ΠΙ], 130) 140. Οὐπηρὶ. Μι- 

σὰχ, ἴὰ οἰαταξε. τϊποτ ΑἸεχ. εἰ Μ αεὴ Ἀττι. ι. ᾿Αξδ.] καὶ 

Ἀξδ. 62, 147, 230. Οοπιρὶ. Αἰά. Θεοῦ. Αἰπτη. 1. δ] ἴσας. Ἀπ. Ἑά. 

ἢς ὙΠεοάοτεῖ. (ποι ἴῃ Οοά. 229 πηεο) ἱπ ἘΔ, 1. ς. ᾿Αξεδναγὼ 

ΟΙτγῖ, 11, 81, [ϑά 4101 υὐ ψΑῖ. αὐτῇ 1}  τρο προσώπου μὲ 91. 

ἐξείλατο} εζειλετο ΧΙ], 22, 33. 36, 42, 48, 40, κ1, 87. 80, 228, 231:- 

Οορρρ!. Ομῖσ. ὅς ΟτγΥ, πὶ, 668. κ, τςό, (θὰ 16] υἱ αῖ. ἐῤῥύσατο 

“ΠΒεοάοτεῖ. (οἴ ἴῃ Οοά, 229 πιεο) ἰπ Ἐά. 1. ς. αὐτῷ “5}] Ἡ εκ τα 

πυρὸς 34.- τ᾿ ἐκ τῆς καμίνου ΟἾγγί, χ, τό, (δά ποη “Ὃ μας 4Ἰ[0]. 
ἐπεποίϑεισ.] ἐπεποιϑησ. 23) 26, 233. αὐτῷ] αντὸν 230. εἴ ἢς 

ρίτηο, [δὰ αὐτὼ ε οουτ. Ὁ 2118 πιδῆυ, 35. ἧς ΟἸΥΥΓ, χ, τό, [δά αὐ- 

τὸν ἢ, 668. τὸ ῥῆμα] τὸ προσταγμὰ 35. τὸ ῥ. τὰ βασ. ἠλλ.} 
ἦλλ. τὸ ῥ. τῷ βασ. ΟΠγγ. ἢϊ, 668. χ, τό, [δὰ 4118] αἱ αῖ. παρέ- 
δωκ.} εδωκαν 62, 147. εἰς πυρ) εἰς τὸ τυρ 230, 233. κα 22) 48, 
τ) ὅ2, 1475 231. ΟἸγνί, 1, 668. , Ὑπεοάοτεῖ. (μξ ἴπ (οά. 229 

Ὠ160) ἴῃ Ἐἀὰ. ]. ο. {εἀ Βαῦθεῖ ἴῃ απὸ (οά. 4]1ο. μηδὲ προσκ.} «ΠῚ. 

ΟἸγγί. 11, 668. μαθεῖ ἐπ ομαγαέϊ. τηϊποτε ΑἸεχ, μηδὲ τοροσκυνησεσι 
(6ς) 148. παντὶ σεὼ οὐ 144.] ϑεοῖς ἀλλοτρίοις ΟΒΥγΓ, 11, 668, 

{εὰ 418 υἱ αῖ. σε 151] -Ἑ ἑτέρῳ Ὑπεοάοτει. (υὐ ἰπ Οοά. 129 
γηθο) ἴῃ Ἐά. 1. ς. 454 Βαθεῖ εἴ Ψαῖ, ἴθ ππὸ Οοά. αἷο. -Ἐ αἰμενὶ δαν. 

Αττη. 1. ἀλλ᾽ ἢ τῷ Θεῷ] καὶ 39. Εἰταΐυγη εξ, τ νἹάεῖαγ, οὗ 
ὁμοιοτελευτόν. ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλὼ Ὑβεοάοτεῖ. (αἱ ἴῃ Οοά. 220 πηθο) 
ἴμ Εά.]. ς. Αππ. τ. μώ ῥίμη ϑίαν. Θεῷ αὐτῶν} εαντων Θτω 

23,26. -τ μόνω 34. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐγὼ] καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ Ὑπεοάοτεϊ. (αἱ ἴπ Οοἀ, 5209 
τβεο) ἴῃ Εά. 13, 1130. δρὸ ψεγο ὅν. Οἷἶγοσ. δὲ πεπὸ φρο Αἴτη. σ. ταηϊυτη ΠΟΠ᾿ ΟἸΠΠΕ5. ἈΑγηλ, Ἑὰ. 

ἐκτίϑεμαι] ἐκτιϑυμαι ΧΙ], 35, 36, 48, ς1, 231,32. ἢο ὙΒοοάἀστεῖ. 

(αὐ ἴῃ (οά. 229 πιεο) ἱπ ΕΔ. ]. 5. ἔϑηπεν ἴῃ αἰϊαΐοπε ΟἸγγΥ, ἢ, 

ςό2. νοροπαπε Αὰξ. γπαπάο δῖαν. ΟΙἶτορ. 40 Αγγι. 1. τὸ 

δόγμα] α τὸ 1, ΧΙ], 22, 23. 26, 33) 34. 35. 36, 42, 48, 49, ξ1, 62, 

87, 909 91, 1ού, 130, 147) 148, 149, 428, 230, 231) 2325) 233. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. (Πρ. Οἰαγί. ἱπ 411. 1. ς. κα τὸ Ὑπδοοάοτγει. ἰη (οΐ. 

2290 τποο, 1εὰ παρεῖ δόγματα ἴπ Ἐά. ]. ς. εἴ δογμα ἰπ ἀπὸ (οἀά. αἰϊο. 

τὸ δόγμα, [δὰ τὸ ἴῃ «οἰιαταές. τίποτε, ΑἸεχ, σιαπήαίμιμι ἤπιε ἀττὶσι]δ 

δἷαν. Δι. 1. “ἂς οπως τας ΧΙ], 3.4, 16, 48, ε΄, 231. ΟΠΐσ. 

Ομγῦ, 1. ᾿ς. ὥς Ὑπεοάογεῖ. (αἴ ἴῃ Οοά. 220 πΊε0) ἴῃ Ἐκ. 1. «. φιιοά 

οππὶς Οδοῖρ. λαὸς] δἰουαπι ργαηνις δος. ὀ ᾧυλᾺ) φυλᾶν 

τοῦ. Απη. :. αὐ ϊσυΐαπι ρυσοπιτης Αταῦ. Οεογρ. ἄσηι. (οαά. ἴΔη- 

ἴυτ ποῦ οπηπαβ. Ατστη. Εά, γλῶσσα] γλωσσαι τού. εἰ ἐϊπφη 

Ατπὶ. 1. διυιϊσυϊυπη ργοιηπυπὶ Αγαρ. Οεογς. ἄττῃ. Οοδά. ἱαπανη 

ΒΟΏ οπηηέβ. Ασηι. Εα, ἡ] ος ἴῃ ἴδσχίαι, [εὰ ἡ τηᾶγρο, ΧΙ]. κα 325 

46. φιΐεκηφις Αυρ. εχρεγησης ᾿π πυπ). Ρἰυγαῖ, Αὐπι. 1. δἰ Π4θα. 

Διηι. Ἑά. ἐᾶν] ἂν 111,22, 26, 33, 319, 306, 48, 49. 51) 87. 90), 130, 

148, 149, 228, 230, 231) 233- (ΟΠΙΡΙΪ. ΑΙ4. ἄς Τεοάογει. (υῖ ἱπ 

(σά. 229 τηε0) ἰπ Εά.}. ο. ἐὰν ἐπ ομαγαξζ, πύμοτε ΑἸεχ. εἴπη} 

ἀϊεαιὶς ϑίαν. Οὗτος. δίεαπε Ατστη. τ. αἰΐψυς, ἄγαν. Ἐά, βλασφ.) 

ῥῆμα Ομιγίς ]. ς. Σεδρῶχ.} του Σεὰρ. 428. Σεδρακ 1Π|, 228. 

Σεδρῶχ ἴπ οματαές. πήποτε ΑἸεχ. Σιδρῶχ, ΑἸά, ΟἸΣ 1. ο. εἰ ἢς 

ὙΒεοάοτεῖ. (ποη ἴῃ Οοά. 229 πηθο) ἰῃ Ἐάὰ.]. ς. Αυρ. Μισαχ) 

Μισακ 11, 130, 149. Οοπρῖ. Μισάχ, ἱπ ομασδέϊ. πιίποιε Αἰεχ. 

᾿Αξ.] καὶ Αδ..48, 6, 147, 233. ΑΙά, ΟΠγί. 1.-ο. Αὐρ. 5[αν. Οεοτρ., 

Ατηι. :. δ] ἴχυς. Ασα. Ἑά. ἤς Ὑπεοάογεῖ. (μοα ἰπ (οἄ. 299 τη60} 

ἴῃ Ἐά4.1. ς. καὶ Αξεδνωγω 59. ἔσονται) ἴσαι Ομιγί. . ο. οἱ 

οἴκοι αὐτ.] αἱ οικιαι ἀντ. 147. ὃ οἶκος αὐτὸ ΟΝ, . ς. εἰς 

διαρπαγ.} “ἘΞ ἔσονται 48, ττ. ΟἸΔρ. διωρπαγησονται 1Π],.3ς, τού, 

ἢς ὙΠεοάοτεῖ. (ας ἰῃὰ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Εά. ]. ς. {(ἀ υἱ γαῖ. ἰὰ ὑπο 

Οοά. αἰο. εἰς διαρπαγὴν ἷπ οἰαγαίξ. τηϊποτὲ ΑΙεχ. εἰ Ργϑηντος 

Ὁ ογρ.- ἐς} εςαι τοῦ. δυνήσετ.} δϑυνησειται 3.. δυνησηταῖ 

230. οὖ δὺν. 258. ῥύσασϑ.] τα ρυσ. ὅω, 147. αὐτὰς ΟΒξ. 

ὅτως] οὐτω 231- 
ΧΧΧ. Τότε] -Ὁ δὲ ὅμως Ὑβεοάοτεῖ. (υϊ ἴῃ Οοά. 229 πιεοὺ) ἰδ 

Ἑάὰ. 11, 1131- ὁ βασ. κατεύϑ.] κατευϑυνεν ο βασ. 3ς7γ τοῦ. ΑἸἰεκ. 

ἢς ὙπΒεοάοτγεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229 τηθο) ἰπ Ἐά. 1. ο. κατεύθυνε) 

χώτηυϑυν. 1110 ΧΙ], 23. 33) 40, 875 91, 228. κατεύνυν. ἴῃ σδιαγαέξ. 

πυΐποτε Αἰεχ. τιαχὶς ὑτωτηττιης Αὐπι, Οὐά. τπϊαπι ΠῚ ΟΠΉΠΩΣ, 

Ατη. Ἑα. τὸν Σεδραχ}] το Σεδρακ ((ς) 11]. τὸν Σεδρῶχ, ἰΒ 

οδιαγαίξ. τηϊποτε ΑἸεχ. τὸν Σιδρῶχ ΑἰΙά. εἰ ἢς ὙΓΒεοάοτεῖ. (ποη ἴα 

(οὐ. 229 πιεο) ἴῃ Εά. ]. ς. Μισὰχ] τον Μ, τοῦ. Μισακ Π], 

τού, 1320. Οοπρὶ. Μισάχ, ἴῃ οδιαγαΐξξ. τηΐπογε Αἴεκ. ᾿Αξδ.] καὶ 

᾿Αξϑ. Αἰ4, εἰ ἧς Ὑπεοάοτεῖ. (ποι 'π Οοά. 229 πιεοὴ ἴῃ Ἐά. 1. ς. 

δῖαν. Ατὐτι. 1. εἰ «Αδάσπαεθο Θεοῦ. εἰ «Αδεέπαρο ΑττΑ. Οοάα. 4η- 

ἴὰ πὶ ποῦ οὔλπεβ. Ατηι. Εά. ἐν τῇ χώρᾳ] τῆς χωρᾶς 11]. ἐπὶ τὼ 

ἔργο, Ῥτταϊταϊ, οἵ τὰπι (δ) απρὶς ἴῃ οπιαγαέξ, πιΐπογε ἐν τῇ χώρᾳ, ΑἸεχ. 

1π| ἰεγγα Οὰπλ αὐΐσυϊο ΑΥ̓ΤῚ. 1. καὶ ηὔξ. αὐτ.} κα 26, 3-ς», τού, 230, 

233. λα δδὸ ουπὶ (46. ἴῃ σοιητηαῖς ΟΟΠΊρΙ. τῶν ἐν] τῶν οντῶν ἐν 

ΧΙ, 22, 23; 86, 335) 34, 35, 36, 48, 49, 51» ὕ2» 90, 91, 1ού, 130, 
147, 148, 228, 430, 231) 232, 233. Αἰά, Αἰεχ. Ομίρ. αν. ἶ 

ΧΧΧΙ. Ἡΐης ἱηςἰρίαης χυατῖατα Οαρυῖ 23, 26, 49», 89, 231,23. 

Ναδουχ.] αι ΠῚ Ῥγαοπιται Οεοῖρ. ὃ βασιλ.] λ 120, 1490- 

α ὃ τού, 228. ὈΒιγῖ. ἢϊ, τό. Αππ. 1. φυλαῖς] α Απηῃ. Οοὐά. 

καὶ} « ΠΙ, ΧΙ, 22, 23, 26, 33» 

28. 

20: 

30. 

ΚΩ͂ 



ΔΑΝΙΗΛΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 
ΚΕ Φ. ΠῚ. 

εἷν 

πᾶσι τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, χαὶ γλώσσαις, τοῖς οἰχᾶσιν ἐν πτάση τῇ γῆ, εἰρήνη ὑμῖν. πληϑυνϑ εἴη 
Ν ο Ν ν ῃΖ ΝᾺ» “Ζ »» "Ὡ-“ςς ν εν » 2 ΄ » “τ᾽. » Ὡς ὁ Τὰ σημεία χαὶ τὰ τέρατα, ἃ ἐποίησε μετ ἐμδὺ Θεὸς ὁ ὑψιςος. ἤρεσεν ἐναντίον ἐμ ἀναγ[εϊλᾶ! 

εξ .ω- ε ’΄ ΝΣ Ἀν. ε ’ 9. ᾿Ὁ ὔ 5 Ν εΣ) ’΄ »), δ ) ὑμῖν, Ὡς μεγάλα χαὶ ἰσχυρὰ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, βασιλεία αἰώνιος, καὶ ἡ ἐξουσία αὐτξ εἰς γε- 
΄- Ν 

γεᾶν χαὶ γενεάν. 

. ἘΤῺ Ναξουχοδονόσορ εὐθηνῶν ἤμην ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ εὐθαλῶν. ᾿Ενύπνιον ἴδον, χαὶ ἐφοξέ- 
οισὲ με, χαὶ ἐταράχϑην ἐπὶ τῆς χοίτης μου, χαὶ αἱ ὁράσεις τῆς χεφαλῆς μου ἐτάραξάν με. Καὶ 

9 "2 ΝΣ ρῸ βῷ ρ, δ 

δ’ ἐμοῦ ἐτέϑη δόγμα τῷ εἰσαγαγεῖν ἐνώπιόν μου “πάντας τὰς σοφοὺς Βαδυλῶνος, ὅπως τὴν σύγ- 
“52 7 ’ὔ’ ΄ ᾿ς 3 7΄ ς 9 Ν ’᾽ ᾿“ ρΦ χρισιν τὸ ἐγυπγίου γνωρίσωσί μοι. Καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοὶ, μάγοι, γαζαρηγοὶ, Χαλδαῖοι" 

Ν Νν ».»ἢ 3 Ν, ΡΨ 3 “ » ,.Ὁ " ., ’ 39 Ὁ 9 ϑ ’΄ ή Ψ Ῥ 

. χαὶ τὸ ἐγύπνιον ἐγὼ εἶπα ἐνώπιον αὐτῶν" χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτῇ ἐχ ἐγγώρισάν μοι, “Ἕως ἦλθε 
Ν μὰ » ρὸ »“᾿ , ἂἊὌὉῸὦὦ “δ » ες “»» 

Δανιῆλ, ὃ τὸ ὄγομα Βαλτάσαρ κατὰ τὸ ὄνομα τῇ ϑε8 μου, ὃς πὠωνεῦμα Θεξ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει" 
“τ “Γ᾿ ΄’ ε»ν» ων 3 Δὸ ἃ ΕἾ .»ν Φ ρ᾿ 3 Ἂ, “ " 

ᾧ εἰπα, Βαλτάσαρ ὁ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, ὃν ἐγὼ ἔγνων ὅτι πνεῦμα Θεξβ ἅγιον ἐν σοὶ, χαὶ πᾶν 

μυςήριον ἐκ ἀδυνατεῖ σε, ἄχεσον τὴν ὅρασιν τῇ ἐνυπνίου μου, ὃ ἴδον, καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτοῦ 

3) 36, 42, 48, 49, 51) 90, 91, 1ού, 130, 148, 228, 231) 232) 233. 
(οηιρί. ΑἸά. ΟΠϊγ. δῖαν. Οὗτορ. λ ῥιίπιο, [ξὰ εδάεπὶ τηδηϊ5 δά- 
(ορῆϊ, 34. α ΤΙ εοάοτεϊ. (ποπ ἱπ (οά. 229 π1θ0) ἰη Ἑά. ἰδ, 1132. 
μδθεῖ 'ἴπ οπαγαέϊ. τηΐποτε Αἰσχ. τοῖς οἰκᾶσιν] ταις οἰκουσαις 62, 
147. τοις κατοικουσὶιν 13, 40) 87, 009) 91), 228. τοῖς 8σὶν 220. ΑἸα, 

δῖαν. Μοίᾳ. ὑμῖν' τληϑυνϑείη] ἂς ΑἸά. (δὰ ὑμῖν τῦληϑυνϑ εἴη. 
Ἑαά. τεϊϊιις, εἰ Ῥαῖτεβ, εἴ ψεγἤοηςβ, τεέξι}5 ᾿πιεγρυηροηΐαβ. 

ΧΧΧΙΙ. τὰ τέρ.)} α τὰ 33, 228. μετ᾽ ἐμ} μετὰ μου ὅΣ, 
147. ναϊλδί Αυρ. ὁ Θεὸς] δονιίπες Ὅεκε Αὐρ. κα πη. τ. ὁ 
ὕψις.} ἐχεοϊμε Αυρ. ὕψιρος" ἤρ.} ὕψιρος, ἤρ. Ἑάά. Ῥαίτεβ, ' εγ- 
ἤσπεϑ, γοϑευ5 ἱπίεγρυηρεηῖεθ. ἤρεσεν] -“ »πίδ!' Αὐὑξ. ἐναντίον] 
ἐνώπιον ὙΤ Ββεοάοτεῖ. (υἴ ἴῃ (σά. 229 πιεο) ἴῃ ἘΔ. ἱϊ, 1140, [δὰ υἱ γαῖ, 
ἔῃ ἀυοδιις Οοὐά. 415. ἐμξ 29] μου 230. ὑμῖν] α Αυ. 

ΧΧΧἸΠ. Ὡς] καὶ ὡς ὙΠεοάογεῦ. (αἴ ἴῃ Οοά. 229 πι60) ἱπ ΕΔ. 

1, 1140. Ῥτγφιηϊῆι ἀε το ἐχ δοςοηγηηοάετίοηα. μεγάλα] μεγα- 

λη 235) 130, 149. ἔς ὙΒεοάοτεῖ. πῃ Οοά. 2209 πιεο, [δὰ μεγώλα ἴῃ 

Ἑά.1. ς. -Ἐ τῷ τέρατα αὐτῇ Οομρὶ. μέγ. καὶ ἰσχ.} ισχ΄ καὶ 
μέγ. 87. καὶ 19] καὶ ὡς Οοπὶ. ἰσχυρὰ] Ἵ τὰ ἐργα αὐτα 
24. -Ἐ και ὡς μεγαλὴ καὶ ἐσχυρδ (πο) 51, 2. 

χαὶ ισχυρὰ ἡ βασιλεια ἀντου (5) 147. -Ἐ τὰ τέρατα αὐτῇ Οοπρὶ. 
ἣϊς ρίεπε αἰπίησιυπὶ ΑἸεχ. ΟΠϊρ. ἡ βασιλ.} εἰ γερπωνι ΑΥΔΌ. 
εἰς γενεὰν καὶ γενεάν) ἐν πασὴ γενεῶ καὶ γένεα 232. εἰς γενεᾶς γενεων 
11. εἰς τοᾶσαν γενεὰν καὶ γενεάν Ογτ. Ηἱετοῖ. ττώ. εἰς γενεῶν καὶ 
γενεόν, ἴδ νοςε5 ἴτε υἱπηας πιηΐ ἰπ οδαγδέξ, πιΐποσε, ΑἸεχ. ἐκ ῥε- 
μα μεομίοσεσι Αὰρ. ἰδ βεμπεναιίομπες οἱ ρεπεναήοπες δῖαν. 

1. Ἐγὼ] εἰ ἐρο Αστιν. 1. 

233. Αἰά. οτε μὴν εὐϑηνων 24. 
εὖ9.} α καὶ Οοπι. 
Οεοῖρ. καὶ εὐϑ.. ἐπὶ τοῦ ϑρονα μου 23) 33, 34) 42) 49, 62, 87, 80, 
90, 91) τού, 1.4.7, 148, 228, 232. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Οορι. Ατδῦ. 

καὶ εὐϑ. ἐπὶ τοῦ ϑρονου μα καὶ τδίων ἐν τῶ λάω μον 22, 36, 48, ς 1) 
231. ἔς ΟἸ γῇ. νῖ, 5, ἰπ σοτηπηεηῖ. ρεγρεΐθο ἰη 4πη. ἔς Ὑπεοάο- 
τεῖ. (υἱ ἰπ Οοά. 229 π|δο) ἱπ Ἐά. ἴ, ε141. δαθεῖ εδάδῃι ἱρία, [δά δηΐς 

καὶ τειὼν ὃς ῥγαπικῦς, ΟΠἷσ. καὶ πίων ἐν τῶ λάὼ μου καὶ εὐϑ. 34. 
11. Ἐνύπν.} ἐνύπνιον μου" ἐνύπνιον ΑἸά. ἴδον] εἰδὸν 49, 130, 

148, 228, 231, 233. ΟΟΙΡΙ. ΑΙ4. Ομὶς. ἧς Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴα Οοά. 
229. πιε0) ἰπ Ἐά. ἢ, 1141. ἰφοδερισέ με] ἐξεγην 233. εφοξησε 
μὲ 42.230... καὶ ἐϑαύμασα ἐπὶ τότοις τῦᾶσιν ΤΠεοάοτει. (υς ἷπ 

Οοή. 229 τηθο) ἴῃ Ἑά. Ἰ. ς. αἱ ὁρᾶσ.} ἢ ορᾶσις ό2, 147, 149. 

ἐτάραξαν) εταραξζε 140. συνετάραξε ὅ2, 147). συνεταραξαν Π1], 

42) 23, 26, 33, 34, 34) 36, 42, 48, 40, ς1, 87, 90, οἵ, τού, 148, 
2428, 231») 232, 233. Οοπηρὶ. ΑΙά. Ομ γγί. νἱ, ἰῆ σοηιηηθηξ, ΡΕΥΡΕῦΙΟ 

ἴῃ απ. ὥς ὙΒοοάοτεῖ. ἰπ Εά. ]. 6. συνεταρασσον ΧΙ], 22ο. ὥς 

Ὑπεοάοτεί. ἰπ Οοά. 229 πιεο. ἐτάραξαν ἱπ οδαγδέξ, πηΐπογε ΑἸεχ. 

111. Ὑοῖιπὶ σοπιπηᾷ Ρτϑοῖεττη τες ΤὨεοάοτεῖ. (υἵ ἰῃ Οὐά. 220 πης0} 

ἴῃ Εά. ἥν, ττφι. δι᾽ ἐμ] παρ᾽ ἐμιον 22). 34) 36, 48, ς1, 230, 231. 

Οπίρ. Οἰγῦ, νἱ, ἰπ οοτητηθηῖ. ρεγρεῖυο ἰπ θΔη.  δὲ᾽ ἐμὲ ἐτέϑη 

δόγμα] ε. δογμα παρ᾽ ἐμιοου 230. ἐτέθη) εζετεϑη 22, 34) 36) 48, 

51,330, 331. Ομρ. Ομγυί, νὶ, 1. ς. δόγμα] "παπείαίειπι Αττη. τ. 

τοῦ εἰσαγ.] ὥρε ἐξαγαγ. ΟἸΙεγί, νὶ,1. ς. μου] ἔς, (δὰ ε δά ἰηϊάυπι 

[αυρταίοτῖρι. ρτΐπηα πᾶπὺ, 34. ἐμοῦ 26, 3ς,) 62, 90, 91, τού, 148. 

Οοτορὶ. Ομ τυ, νἱ, 1. ο. ἐμοῖ (ῆς) 4Φ.- σσταᾶντας}] 23.0.50 Βα- 
δυλ.] Βαξνίοπίογεπι Αττη. 1. τῷ ἐνυπν.} -᾿ σιοὶ Οορ. ὀ σνωβρὶ- 

ἐν τῷ οἴκῳ μο0}) ,. 34. καὶ 

ΒΑΡ Ν --- 4, ΣᾺ -τ- αν 

Ἔ καὶ ὡς μεγαλη. 

εὐθηνῶν ἤμην εὐϑυνων ημ.. 80, τού, 

καὶ εὐϑ. ἐν τω ϑρονω μον 315 230, 233. ϑἰαν." 

σωσί } γνωρισαι (ῇς) 230. 
ΙΝ. εἰσεπορ.] -ξ οογανη μιὲ Ἄττῃ. τ. αἰϊΐψιθ Αστιν. Ἐ4ά, οἱ ἐπ.] 

α θὲ 42. κοἱ Τβεοάοτεῖ. (ποη ἰῃ Οοά. 229 πι60) ἐξά ἰπ Ἑά. 1, 1141 
μαθεῖ ταπηθῃ ἴῃ 8118 ἀυοῦυς Οοάά. μάγοι) εἰ πιαρὶ ΑτϑΌ. ϑ8αν. 
Οὔἶτορ. Ασπι. τ. αἰϊΐαυιθ. Αττῃ. ἘΔ. γαζαρ.} εἰ ργατηϊτυηξ Ασπη. σ. 
Αἰ φυα. Ασα. Εά. Χαλδ.}] καὶ Χαλδ. 3ς, τού. Αγαῦ. Ασπι. 1. 
αἰϊαιο. Ατπι. ΕἘά. καὶ οἱ Χαλδ. Αἴεκ. τὸ ἐνύπν.} -Ὁ ὁ 230. 
α τὸ Θεοῦ. -Ἡ σισμα ΑΥΠῚ. 1. ἐγὼ εἶπα] εἶπον ἐγω ΧΙ], 34. 
Ομῖς. ἄς Ὑπεοάογεῖ. (υτ ἴῃ Οὐ. 220 π|60) ἱπ Εάἀ. 1, ς. εἰπὰ ἐγω 
23, 26, 62, 130, 1479 148, 149, 230, 232, 213. (Οπλρὶ. ΑΙοχ. εἰπὸν 

τΔη[ ΠῚ 22, 306, 42, 48, ςτ, 221. ΟἾγγΐ. νἱ, ἴῃ σοπηπηεηΐ. ρεγρεῖυο ἷπ 

Ῥαη. Οεογρ. ἐνώπιον] ἐνύπνιον ρίαπε εἴτογε (Ὑρορταρῃῖοο ΑἹά. 
αὐτῷ} αντων (ῆς) τοό. τσαντῶν 230. ἐγνώρ.} ἀνηγγειλαν ΧΤΙ. 

ν. Ἕως] -Ἑ οὐ 34.» 3.» 48, τού, 230, 232, 233. Αἰεχ. - ου 
ἐτέρος 22, 23») 51) 62, 1479. 231. ΟἿ. ΟΒεγί. νἱ, ἰπ Πσοτηπηεηξ. ῥεῖ- 

Ρεῖυο ἰπ Πδη. -Ἐ εαάεπὶ ἸΓπεοάοτεῖ. (υἱ 'π (ὐοά. 220 τηθ0) ἰη Ἑά. [ἱ, 

141. -Ἐ αἴϊως οαπὶ αττίςυο 8[αν. Οὐἶγορ.  ἦλϑε] εἰσηλϑὲν 25, 
23. 34) 36, 42, ξῖ, ὅ2, 147. 231. ΟΠρ. Ομιγί, νἱ, 1. ς. ὙπΠεοάοτεῖ, 
(υϊ 'π Οοἀ. 229 τηε0) 'π Ἑά. ]. ο. 5ϊν. ΟΥἶτος. εἰ ἑηψγεβμς τῇ ΑταΌ. 
“Ἔ ἐνωπίῖον μου 22, 34) 36, 48. ΟΠϊρ. ΟἸ γί. νὶ, 1. ο. Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ 

Ἑά. 1. ς. -Ἐ ἐνωπίον ἐμοῦ 23) ς1) 625 147. 231. - εδάδηι ΤΒεοάο- 

τεῖ. ἰῃὰ Οοά. 229 πιεο. “Ἐ εογᾶνι πιέ ποῖβ ἱποϊυΐα 8ιαν, Μοίᾳ. 
Δανιὴλ) α ϑίαν. Οἴου. ὅ] ὦ 233. ΝΊρΡΙ. ὙΤαρῖ, ϑ8ιαν. τὸ 
ὄνομα 13} α τὸ 2323. ὃς] ογις 13ο. ὡς τού. φωία δῖαν. Οῇτορ. 

Αγ. 1. δἰϊΐφυβ. Ασπι. Ἐά, Θεξ 25] α Ὑμοοάονεῖ. ἴῃ Οοά. 229 
τηθο, εὰ πΠαῦεῖ ἰπ Ἑἀ.]. ςὅ. -Γ μὲ Αστα. 1. Θεὲ ἃ ἄγ. Ἄ ἄγ. Θεου 

230. ἔχει] α Ασπγν. Οοάά. ταπῖυ πὶ ποῃ οπηπεβ. Ασηι. Ἐά, ἐν 

ἑαυτῷ ἔχ.] εχ. ἐν ἐῶντω 52, 36, 48, 231. ΟἿϊξ. ἢς ὙΠεοάοχες. (υἱ 

ἴῃ Οοή, 229 πηθ0) πῃ Εά. 1, 1145, [εἀ ἔχει ἐν αὐτῷ Ἢ 1141. ἐν αὐω 
εχει 237) θ2, 88, 130, 147, 230) 232. ἐπ 41 Ατπτη. α ἕν ἑαυτῷ 

148. ᾧ εἶπα] καὶ τὸ ἐνυπνιον ἐνώπιον αὐτοῦ εἰπὸν 22, 3 5» 36, 45, 

48, τι, 431. Ομγῖ, νἱ, 1. ὁ. Αταῦ. καὶ ἐνύπνιον ἐνώπιον αὐτῷ εἶπον 
((εὰ μαδεῖ τὸ ἐνύπνιον ἱπ Οοή. 88 πηϑο, εχ 4110 Ἀπ ἐχργεα) ΟΠ. 
ΒΑΌεης εδάεπι, ΠΗ αυοά εἰπὰ 23, 34) 40, ὅ2, 87, 90, 91, τού, 147, 

148, 228, 212, 233. ΟὈΠπΊρΙ. ΑἸά. καὶ τὸ ενυπνίον αὐτου ἐνωπίον αὖ- 

τε εἶπα (ῆς, [εὰ αυτε ροϊεηυ Ρυηέ!5 ἰηΐτα ροῆτίβ ἱπηργοθδιυγ) 43. 
και τὸ ἐνυπνιον ἄντω εἰπὸν ἄτως 210. καὶ τὸ ἐνύπνιον αὐτῷ εἶπα, (εὰ 

αὐτῷ εἶπα πῃ ομεαγδέζ. ταϊποσε, ΑἸεχ. -ἜἙΞ βροιπΐμηε πισερ ἰη εὐπεὅζαω 

ει. (ορίῖ. 

ΜΙ. Βαλτάσαρ] ἡξρξαδὰρ ΠῚ. Βαλτάσαρ ἴῃ σδαγδῶς, τηΐποτο 
ΑἸεκχ. τῶν ἐπαοιδ.} α 26. Ασῃ. ΟὉοάήά. ἀυοάδοϊ τη. Η και μάγων 

230. ὃν ἐγὼ ἔγν.] α ὃν Οντγ, Ηϊεγοί. 240. α ἐγὼ 33, 87, οἵ, 
228. (οιηρὶ, ΑἸά. Οἢϊσ. ΟἸγγί. νἱ, ἵπ σοπηπιεηΐ, Ρεγρεῖιο ἴῃ Πδῃ. 
ποίτε φμοά ἐρο υἱέϊ, ποίο Αττη. (ὐοάά. ἀυοάεοίηι, οἴ ἐογίς ἴγες 411], 

πνεῦμα ΘεΣ] ἱπίει μὰ5 γόσθβ ποηπίδῖ!, ἰογῖς τοῦ, εἰξ δγδίμπι, 22. 

αΘεξ Οοπιρὶ. εἰ Τβεοάοτεϊ. (μη ἴῃ Οοά, 229 π|60) ἴῃ Ἐά. 1, 1142. 
ἅγιον] ἀγιου 62, τ47. ἐν σοὶ] ἐν ἐαντω εχει 111, εν αὐτῶ εχει 
ἊἪς. ἐν σοὶ, [εὰ σοὶ 'π οἰιαταξξ, τηίμογς, Αἰεχ. ἀαθες 8ῖν. τᾶν] 
α Αἰά. ἀϑυνατεῖ ) αϑυνατησὴ 149. ἀδυνατήσει 11], 26, οἱ, 130. 
δῖαν. Οἷἶτος. ἀϑυνατεῖ ἴῃ ομαγαέξ. πλποτε ΑἸεχ. σε] ἄς, ἰξὰ οἱ 
μετ ε ζιρτγαίςτρι. ρηπια τηδηυ, 228. σοι 22,23, 26, 36. 48, ςΙ, 130, 
140.) 210, 231) 23273233. Οοπιρὶ. Ομ. Ομιγί. νἱ, 1. ς. δῖαν. Οἴτος. 

ἢς ὙΒεοάοτεῖ. (υἱ ἱπ Οοά. 229 προ) ἵπ ἘΔ. 1... ταρα σοι 42. 

εὐγαῃ ἴς ϑῖλν. ΜοίᾳᾳἩψΎ ἄκουσον] -ἰ οὖν ΟἸμγῇ, νἱ, 1. ς. πκπρς σμώδὶ 
Ε 
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ΔΑΝΙΗ͂ΛΚΑΤΑ͂ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑΔ. 

4 ὅ : 

εἰπὸν μοι. 

", ες ΡΦ ΄ ες “ ", ρ, 

κῦτος αὐτῇ εἰς τὸ πτέρας ἁπάσης τῆς γης. 
3 ρ᾿ πε ον 7 ἯΝ ΄ Ἂ κ» ΝΣ ρὰ " 

χαὶ τροφὴ “πάντων ἐν αὐτῷ, χαὶ ὑποχάτω αὐτϑ χατεσχήνεν τὰ σϑηρία τὰ ἄγρια, καὶ ἐν τοῖς χλά- 
3, ", ρ - ρ 53 ᾽’ γ᾿ ΄ 3 ᾽’ 7 

δοις αὐτῷ κατῴχουν τὰ ὄρνεα τῇ οὐρανξ, καὶ ἐξ αὐτῇ ἐτρέφετο πᾶσα σάρξ. ᾿Ἐϑεώρουν ἐν ὁρά- 
ρ ον ς 9 “ Σ ἰδὲ εἰ Ν᾿ ἰδοι οςς 2. 3 ἩΝ έξη.. Καὶ ἐφώ ᾽ 

μάτι τὴς γυχτος ἐπὶ τῆς Χοιτῆς μοῦ, ΧΕ Ὶ 8 εἰρ, χραί γιὸς ἀπ ουὐρανδ χα τέθη, Ἅ ΟΙ δφωνη Ἐν εν 
3 ’΄ 3 ΄ 9 »ν» ΝΜ 2 

ἰσχύϊ, καὶ ὅτως εἶπεν, ἐχκόψατε τὸ δένδοον, καὶ ἐκτίλατε τὸς χλάδους αὖτ, καὶ ἐχτινάξατε τὰ 

φύλλα αὐὖτξ, καὶ διασχορπίσατε τὸν χαρπὸν αὖτϑ' σωλευϑήτωσαιν το ϑηρία ὑποκάτωθεν αὐτοῦ, 

χαὶ τὸ ὄρνεῶ ἀπὸ τῶν χλάδων αὐτᾶ, Πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτῷ ἐν τῇ γῆ ἑάσατε, καὶ ἐν 12. 

δεσμῷ σιδηρῷ καὶ χαλκῷ, καὶ ἐν τῇ χλοῇ τῇ ἔξω, χαὶ ἐν τῇ δρόσῳ τῇ οὐραγᾷ χοιτασϑήσεται, χαὶ 

μετὰ τῶν ϑηρίων ἡ μερὶς αὐτῷ ἐν τῷ χόρτῳ τῆς γῆς. Ἡ χαρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀλ- 

χοιωϑήσεται, χαὶ χαρδία ϑηρία δοθήσεται αὐτῷ, χαὶ ἑπ]ὰ χαιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπ᾿ αὐτόν. Διὰ τ4. 

συγχρίματος εἴο ὁ λόγος, χαὶ ῥῆμα ἁγίων τὸ ἐπερώτημα, ἵναι γνῶσιν οἱ ζῶντες, ὅτι Κύριός ἐςιν 

ὁ ὕψιςος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ᾧ ἐὰν δόξη δώσει αὐτὴν, καὶ ἐξουδένωμα ἀνθρώπων 

Ἁτιη. 1. μον, Σ 181 ΑἼΠ|. μαδεῖ ἰπ ομαγαξε. πηιογε Αἰεχ. κα μὰ 

46, 3ς, 42, 130, 233. ΟΠ. Ατγαῦ. Οὐξογρ. α μου ὙπΠεοάοτεῖ. (υἷ ἴῃ 

(οά. 229 πηε0) ἱπ Εά. 1. ς. ἴδον] εἰδοὸν 26, 3ς, 26, 42, 48, ςξ 15) 90, 

130, 231) 232, 233. Οοπιρί. ΑἸ4. ΟἸὴς. ΟἸγγί. νἹ, Ἰ. ς. ὙΓβεοάοτοῖ, 

(ποι 'ἰπ Οοά, 229 πιεο) ἰπ Ἐά. Ἰ. ς. εἰπὸν] ενπε 22, 349 ζ1,) 231. 

(οηρ!. Ομὲζ. Ὑπβεοάοτεῖ. (πο ἰπ Οοά. 220 60) ἰῃ Ἑά. 1. ς. 

ὠπογγειλον 230. ϑ[ᾶν. ΑἸΤΓῚ. 1. μο.} Ἔ καὶ τὰς ὁράσεις τῆς 

κεφωλης μου οὐπὶ 18 ἰπτεγρυηδιίοπε {)ιπέϊα 22, 36, 48, ς1, 231. 

Ομὶς. Ομμεγί. νἱ, 1. ς. Οορί. Αταρ. ὥς εἴδη) ὙΒεοὐοτεῖ. ἴῃ (σά. 229 

ταθο, (δὰ πο ἴῃ Εά.}. ο. -Ἐ εἰ υὐήοπενι ἐαρὶπῖς Ουτα ἀττὶσυΐο δὰ νοςδῃ 

ὉΠ αῖαπν ἴαηταπι, εἴ πε ἀππιπέοπε δ) υπέϊα, δῖαν. Μοίᾳ. 

ΨΙΙ. ᾿Ἐπὶ] καὶ αἱ οράσεις τῆς χεφαλῆς μου Ργδιλτυμς ΧΙ], 23, 

23) 34) 42, 40, 87. 90) 91, 148, 228, 232, 233. Οομρὶ. ΑἸά. ὥς 

Ὑπεοάδοτεῖ. (ποη ἱπ ΟΟά. 229 τηξο) 'π ἘΔ. 1ΐ, 1142. καὶ ορῶσις κε- 

φαλης μον 62, 147. ἢ ορῶσις τῆς κεφαλῆς μον Ῥγατητης 230. εἰ 

φγωτητας Θεοσρ. Ὑιάε ἤπεπι ποῖδε ργβσεάεπιβ. κοίτης] κλίνης 

Τμοούσγει. (ποα 'ἱπα Οοά. 229 πιεοὸ) ἰὼ Ἐά. ]. ς. ἰδεὰ κοίτης ἴῃ }}5 

Οοὐά. ἀτοὈι15. μ90] ΡοΙῈ μᾶπο νοζεπὶ ρίεπο ἀϊιπρυυπὶ 22, 36, 

48, τι, 231. Οομρὶ. ΟΠ ΐρ. ΟΒυγί, νἱ, ἴὰ οοπηπηεηζ. ρεγρεῖθο ἴῃ [Δῃ. 

Οορι. Αγαρ. ἢηλ]ίτεν ἀπππρυῖς ὙΠεοάογεῖ. ἰπ Οοἄ. 229 ᾿πεο, {εὐ ποῃ 

ἴὼ Ἐά. 1. ς. καὶ ἰδοῦ] α Ὑιεοάοτεϊ. (υἴ ἴα (ὐοά. 229 τηε0} ἰπ Εά. 

ἢν 1143. δένδρον ἐν] δένδρο. ἕν ἐν ΟἸϊ;. Ατπῃ. 1. ἐν μέσῳ] ἐπι 

τοῦ. ὕψος αὐτοῦ---ὔψος αὐτοῦ ἴῃ οοπι. 8] α δἰτεπῖγα εἰ 4188 ἢΪ5 
ἱπτεηίασοης ὙΠεοάογεϊ. (υἱ ἰπ (σά, 240. πι60) 1π Ἐὰ, 1. ο. τσολὺ] 

Ἢ οαἱάε Ἄττῃ. τ. 

Ψ1Π. Ἐμεγ.] καὶ ρυξεπιττιης 33) 87, 919 228. ΑἸά. δῖαν. Μοίᾳ. 
τὸ δινδρ. τὸ δὲ δενδρ. 34. -Ἐ ἐκεῖνο 3ς, τού. ΑἸεκ. ἦς ϑ]δν. 

Μοΐᾳ. κ πην τ. καὶ 1] 3, 2390. καὶ 25] κα τούό. τὸ 
ὕψ. αὐτῷ ἔφϑ.} ἐφ. τὸ υψ. αὐτου 34. 230. καὶ 3.1] 36, 

48. τὸ πίρ.}] τὰ πέρατα ΗΠ], 22,23, 26, 33, 3453, 36, 42, 48, 

495 51) 879 90) 91) τούς, 130, 148, 149, 228, 210, 231) 2229 532. 

Οὐρὶ. ΑἸά4. Ομπὶρ. ΟΠ γγῖ. νἱ, ἴῃ σοπηπηεηε, Ρεγρεῖμο ἴῃ απ. Ατδθ. 

8ῖαν. ἢς Ὑμεοάοτεῖ, (υἱ ἴμν οά, 229 πιεο) ἴ) Ἑά. 1, 1143. τὸ πέρας 
ἴπ οδαγαίς. πϑμοσε ΑἸσεχ. ὡπασ.} α ΧΗ, 22, 34) 36, 48, 49; 
ξι5) οο, τοῦ, 230. Οοπιρὶ. Ὑεούογεῖ. (υς ἴῃ Οὐάε 229 π|θ0) ἰῃ Ἑά. 
].ς. τάσης 111, 23,) “6, 339 3ζ, 62, 91, 1390, 147) 148, 149, 228, 

2321) 232, 233. ΑΙά. ΟΠρ. ΟἸεγῖ, νὶ, 1. ς. ἀπάσης ἴῃ ομαγαές. πιὶ- 
οι δοῖδ ΑΙδοχ. 

1Χ. Τὰ φύλλα] καὶ τὼ φ. Οοπιρ. ταολὺς] - ναϊαὶς Ατπη. τ. 
τροφὴ] ἢ τρ. 233. πάντων} τῶν τ. 147. καὶ ὑποχ.} α χαὶ 
49) 90, 919 τού, 130, 232. Ἄγπι. σ. κα καὶ ὙΒβεοάογεῖ, (ποι ἴῃ Ο οἱ. 
229 τῇ60) ἴῃ Εα, ἴἰ, 1144. ὑποκάτγω] νποχατωθὲν ΧΙ]. πκα]εσκήν.] 

ἐσκῆν. 34. τῷ 3ηρ.} ταντα τὰ ϑηρ. ΧΙ]. τὰ ἄγρια) του 

αγρου 45. κατῴκουν} κατώκει 25, 36, 48, ςἴ, 231. ΟΠΐρς. ἢς ἴπ 
τοχίῃ, [εὦ κατωχδν τῇᾶγρο, Χ]]. κῶτῳκϑι ὙΠερέογοι. (ποῦ ἴῃ (οά. 

ἕπεο 220, πες ἴῃ {πὸ 4110) ἴῃ Ἐά. 1]. ς. ὄρνεω.} τετεινα 23. 230. 
εἰ ἧς ὙΠεοάοτεϊ. (ποι 'ὰ (ὐο. 229 ΠΊδο, ἢξο π᾿ πὸ 4110) ἴῃ Ἐάὰ. 1. ς. 

καὶ υἱ1.7. ΧΙ], 22, 23, 335) 48, ξς1,) 879 91) 148, 228, 231, 234. 
(σου. ΑΙά. Πρ. ΟὨιγί. νἱ, ἴῃ σοπηγμεηῖ. ρεγρεῖυο ἴῃ Ὥδη. 

Χ. Ἐϑεώρ.} - τοίνυν ὙΠεοάοτεῖ. (υϊ ἴῃ Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Εά, 

"ἷ, 1144. τῆς νῦχτ.}] α τῆς 42. μου] -᾿- εγρηγορος 3 ς, Ἰού. 
Αἰεχ. Ίάοῖαν εἰϊε ἐκ τηᾶγρ, εὲ )ὰ εἶρ τοίετεπάυπ). δ] ἰδὲς (0) 

τρᾶγρο ΧΙ]. ἠλαῤῥιεῖ Αταῦ. 

ΑΙ. ε01 ἐγρηγορος Ὁ αἰϊα τηᾶπὶ ππαγρὸ υς τείετ 36, ἱρὶ! 
Δεδῦ. ἅγιος) (απέξενι (ορῖ. ἀπ]  Αἴαν. 1. 

ΧΙ. Καὶ ἐφώνησ.] καὶ εἐξοησεν 49, 90. α καὶ Ομιγί, νἱν 'π σοηι- 
τξηΐ. ρεγρεῖνο ἴῃ Ώδη. ὅτως εἶπ.] εἶπ. ουτως γ4. 2320. ΒΤ͵ΤΏΩ εἰ 

46,48. ἡ ὅτως 5ϊΑν. Οἶτοξ, τὸ δένδρο. Ἔ απὸ εοῦρ, Ασῃ. τα 

καὶ ἐκτίλ.} α καὶ Οἰγῖ. νὶ, ἵν ο. ΑΥπ,. 1. κλάδους] καρπες 11]. 

ἤς ἴῃ ἴοχῖυν {δὰ κλαϑους τΆδΥ͂ρο, 230. κλάδους ἴῃ οἰαταῶθ, τηϊηθγθ 

Αἴεχ. αὐτῷ τ᾿ ττ-αὐτῷ 251 α Ῥοϊγειηαπι εἰ ηυαὲ Ηΐ5 ἰπιεηδοεμὲ 
Ἴμόοοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 229 πιεο, δὲ ἰῃ Εάα. 1ϊ, τ 44γ Τιρρίεπῖαν ἐλάεπι εχ 
αο (οά. καὶ ἐκτινάξ.] κα καὶ Αγ. Οοἀά, ταπίυπι πο Οπηῃξθ, 
Απῃ. ΕἘά. τὸν καρπ.] τοὺς καρπους 111, 230. Ατγαῦ. Θεοῦρ. τὸν 
καρπὸν ἴῃ οἰιαγαξς, πηποῖς ΑἸαχ. δἰ ῥγδεπιτῖς Αὐτή. τ. σαλευϑή- 

τωσαν] και σαλ. 34»531. σαλευθήτω ΧΙ], 22, 36, 42, 48, ς 1,231. 
ΟΠΐρ. Ὑμεοάοτεῖ. (οἱ ἴῃ Οσά. 929 τη60) ἴῃ Ἐκ. γιά ς. μεταγεξα- 
τῶωσᾶν τηᾶῦρο 36.ὙἩ. ὑποχ.] τὰ ὑποκ. 49, 230. 5ϊαν. Οἰἶτορ. τὰ 
ὄρνεα) ταντὰ τὰ σετεινα 220. Ῥγαη πῆς οππες ὉΠΟΙ5. Ἰπο]ΐ, δίαν. 

Μοίᾳ. ἀπὸ] ὑπο 130, 232. υποκάτω 22, 306, 48, 51, 230, 231. 
ΧΙΣ. Πλὴν--ἑάσατε] Βεες εἴ 4ι158 ᾿ἰδ ἰητεγαοεπς α Τβεοάοτεῖ. ἰῃ 

Οοά. 229 πιοο, (δὰ παθεὶ ἴῃ Ἐάὰ. 1], 114ς- τὴν φυὴν] α τὴν 33, 

87, 91, 228. τῶν ἐιζ.} ταά!οὶς ουτὴ ἀπίουϊο Οορί. αὐτὰ 1} 
α 1οῦ, 233. ἑάδατε) ἑώσετε ΑἸά. σιδηρῷ] σίιδηρου 233. 
χαλκῷ] ἐν χαλκω τοό. χαλκου 233. καὶ ἐν 45] α καὶ Απῃ. 1. 
αἸἰϊἴφυθ. Ατηι. ΕἘὰ, τῇ χλοῃ] α τῇ 23. Αγ. Οοαά. αυδιυογάεςϊηι. 
τῇ δρόσῳ] κα τῇ Αττη. Οοάά. αυδιυιογάεοῖπι. τῇ δρ.1 εαίογαπι ἔπε 
ἀττϊουϊο Αἰτη. Οοάά. φιαιιοτάεοϊπΠ. κοιτασϑήσεται] αυλισϑησεται 

22, 23, 33» 34. 30) 42) 48, 49, 61) 62, 87, 90,91; τού, 148, 228, 
230, 2319 233, 223. Οομρὶ. ΑΙά. ΟἸἦρ. ΟἸ γί. νἱ, 'π οοπηπηεηΐ, ἴῃ 

απ. ρεζρεῖιο. Τβεοάοτγεῖ. (ας ἴῃ ΟΟά. 2429 πιεοὴ) ἴῃ Εά.]. ς. ἔς 
τῶν 3ηρ.1 α τῶν ΧΙ], 230, 233. 

Ἔ ἀγρίων ΧΙ, 230, 232, 232. “Ὁ ἰάοπι υποΐβ ἱποίυί, δ[αν. Μοίᾳ. 

μερὶς] ἢς ἴπ πο 1. [εὰ κατοίκησις ἴῃ αἰϊο, ΟΠεγί. νἱ, 1. ς, ἐν τῷ 

χόρτῳ] κάι ἐν τῶ χ. 34» 31) 232. Ατῃῃ. 1. αἴίᾳιε, Αγαι. ἘΔ, κα δῖαν. 

Οἴἶτορ. τῆς γῆς} του αγρου ΧΙΠ. της χλοῆς 230. 

ΧΙ], Ἡ καρϑ. αὐτῷ ὠπὸ τῶν ἀνϑρ.1] ἀπὸ τῶν ανϑρ. ἢ χαρδ. αὐτὰ 

ΧΙ, εἰ ριαιγῖ Αὰθ, ἀπὸ] χά! ἀπὸ 34. ϑηρ48}] ξέγαγμνι 

Ἀχτ. 1. καὶ ἐπ} α καὶ ΧΙΙ. ἐπ’ αὐτόν] αὐτω 148. ἐπ 

αὐτήν ΟἸΐς. 
ΧΙΥ. Διὰ---ἐπερώτ.} α μας εἰ 4ιδὲ 118 ἰητεηδοθῃὶ 430. διῶ 

συγκρίμ.] ἐπ ἀξογείο Αταῦ. αἰ) κάϊεαιίο, Ἀττι, Οὐἀ 4, οπλπεβ ἐχρερεϑ 

ἄυοθι5. Αται. ἘΔ. ἐπ ἀἐγμαάϊςαείοπε Αττα. Οοά. ἀῆπ5.,. εἶθ] εἰρητᾶι 

144. υἱρίϊαι οἱ Αὐτὴ. (οά. υην5. ῥῆμα) λογος 11], ῥῆμα ἰῃ 

εαγδέξ. γχηϊηοΐθ ΑΪδχ. αγίων) ἄγιον 34) 147. 1409, 232) 232: 

Ἥ ἢν 239. οἱ ζῶντ.] τπᾶντες οἱ ζωντ. 34. οι ζητουντες 130. 

Κύριός} εἷς 35. Κύριός ἐριν ὁ ὕψ.1 Κυρ. ο υψ. κυριευνει ΧΙ]. 

χυρίευει ὁ υψ. 210, 433. ΑΥπΊ. Οοἀὰ, υπάεοϊπι. ἔς Ἐδεοάβοτεῖ. (υΐ 

πῃ Οοά, 229 πιεο) ἴῃ ἘΔ. ἱ;, ᾿ τ465 εά ἴῃ πὸ Οοά. υἱ Καῖ, τῆς 
βασιλ.} “ερὲγ τερπαρε Οὐρὶ. τῶν ἀνϑρώπ.] τῶν οὐρανῶν τού. 

ἀντεχόμενος 35. κα Οοιπρὶ. κα ἐπ ὑπὸ 1. {πὰ μαθεξ ἴῃ αἱΐο, (πγγί. 

Υἱ, 1ή δδιπεηεηῖ, βεγρεῖυο ἴῃ Ὠλπ. ἰὼν] αν ΧΙ], 26, τοῦ. ΟΠΐρ. 

δόξη) “Ἑ αὐτω 34. δώσει) δοθήσεται (ς) ΑΙά. ἐξονδένωμα ] 

ἐξεϑενωμα 49. εζοϑενημα 40, 9οθ. ἐξαϑένημα ΧΙ], 36, 485). «1,231, 
435. Ομ. Ὑπιοϑάοτεῖ. (υξ ἴῃ Οὐ. 229. πιε0) ἰὴ Βά. 1. ς, ἄνϑρώ- 

5. τὸς ἷ ς »" , -» 

αὐτῷ ἔφϑασεν ἕως τ οὐρανδ, χαὶ τὸ 

ΚΕΦ, 
--: ρο 3 ΄ Ἂν, ΄ 9 ΄ [ωἱ [ω] ς "νκ,Ο πὴ ᾿ 

Ἐπὶ τῆς χοίτης μου ἐσεώρουν; χαὶ ἰδοὺ δένδρον ἐν μέσῳ τῆς Ὑ7ν Καὶ τὸ ὑψος αὐτῇ 5. 

’ 3 ΄-ς ΄ Ν ᾿ ΝΙΝ Ο 

“«ολύ. ᾿Εμεγαλύνθη τὸ δέγδρον, χαὶ ἴσχυσε, λα! τὸ ὕψος 
᾿ " “ 39 "Ὁ ςε ρ᾿ ΝΕ Τ᾿, 2. "» . 

Τὰ φύλλα αϑτϑ ὡραία, Καὶ ὁ χᾶρπος υτδ “πολὺς, 9. 
8, 

0. 

1. 

123. 



ΔΑΝΙΗΔ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ., 
ΚΕΦ. ΙΝ. 

1: 

16. 

17. 

τ. 

190. 

20. 

ξι ΄ 39 5» 9 ΄ 

ἀγαςῆσει ἐπ αὐτῆν. 
ρμὸ Ν}) 7 δ ζά ς Ν ’ἤ’ Τϑτο τὸ ἐγύπγιον ὃ ἴδεν ἐγὼ Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς, καὶ σὺ Βαλτώ- 

σαρ τὸ σύγκριμα εἰπὸν, ὅτι πτάντες οἱ σοφοὶ τῆς βασιλείας μα οὐ δύνανται τὸ σύγκριμα αὐτῶ. 
δηλῶσαί μοι: σὺ δὲ Δανιὴλ δύνασαι, ὅτι πνεῦμα Θεξ ἅγιον ἐν σοί. τότε Δανιὴλ, ὃ τὸ ἄνομα 
Βαλτάσαρ, ἀπηνεώσϑη ὡσεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ διαλαγιαμοὶ αὐτῇ συνετάρασσαχ αὐτόγ" χαὶ ἀπε. 
χρίϑη Βαλτάσαρ, χαὶ εἶπε, κύριε, τὸ ἐνύπνιον ἔξω τοῖς μισᾶσί σε, χαὶ ἡ σύγχρισις αὐτὰ τοῖς 
ἐχϑροῖς σοὺ, Ν Ω Τὸ δένδρον ὃ εἶδες τὸ μεγαλυνδὲν χαὶ τὰ ἰσχυκὸς, ὃ τὸ ὕψος ἔφϑανον εἰς τὸν 
ϑϑ ΝΝ Ν Ν ἰδὲ 32. ΝΜ 3 γο Ν ρο 2. .Ὁ 2 ἰδ ὃ Ἂ, 3 ϑροιγον, χαὶ τὸ χυτὰς ἀὺὑτδ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, Καὶ τὰ φύλλα αὐτῇ εὐθαλῇ, χαὶ ὃ καρπὸς ᾳφά- 
[δ] Ν Ν " ἰϑὰ 9 3 ἰδ 99 Ν, 3 ρό τὰ πολὺς, χαὶ τροφὴ σᾶσιν ἐν αὐτῷ" ὑποχάτω αὐτῇ κατῴκουν τὰ ϑηρία τὰ ἄχρια, χαὶ ἐν τοῖς 

7 494. φῳῷ 7 .ι » [ω] ρῸ ἣ» μο [ 3 “ 232 χλάδοις αὐτῇ χατεσχήνουν τὰ ὄρνεα τῷ οὐρανξ, Σὺ εἶ, βασιλεῦ, ὅτι ἐμεγαλύνϑης χαὶ ἔσχυσᾳς, 
“ ς. ΄’ 2 ΄ Ν»»Ὰ «4 ’΄ ᾽ Ν, χαὶ ἡ μεγαλωσύνη σου ἐμεγαλύνθη, καὶ ἔφϑασεν εἰς τὸν ἀραγὸν, καὶ ἡ χυρεία, σε εἰς τὰ πέρατα. 

ρ φ ΝΟ 0 ἐν ε Ἂ ΚΑῚ 6, Ὡς ρ τῆς γῆς. Καὶ ὅτι εἶδεν ὁ βασιλεὺς εἴρ, καὶ ἅγιον χαταξαίγοντα ἀπὸ τῷ οὐρανῶ, χαὶ εἶπεν, ἐκ- 
͵΄ ἣν ἣΣ ὲ ν δ 9 ΄ 5.Ν Ν Ν Ν “᾿͵,᾿ψς ᾷᾶ(Φφ“- 5. “ ) “͵,ι͵,ω» εν Ν τίλατε τὸ ϑενάρον, χαὶ θιαφαείρατε αὐτὸ, πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτῇ ἐν τῇ γῆ ἑάαατε, χαὶ 

3 ρ᾿ ἰδ Ν 9 ἰον ν» ἴων ρὸ φ᾿ 3 ρὸ ρ᾿ ΝΝ ΕῚ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ καὶ ἐν χαλχῷ, χαὶ ἐν τῇ χλοῇ τῇ ἔξω, καὶ ἐν τῇ δρόσῳ τῷ οὐρανξ αὐλισϑήσε- 

πων 23] ἀνθρώπε ΓΒεοδοτεῖ. (ποη ἴῃ Οὐ. 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1. ς. [δά 
ἀνθρώπων ἴῃ Οοαὰ. ἀυοθιι5 4115. ἀναςήσει) ἀναςησεται 111, 1ς, 

89, 120. ἀἄναςήσει ἴῃ οἰιάγαέξ. ταΐποτα ΑἸεχ. ἐπ᾿ αὐτήν] επ᾿ αυ- 
τῆς ΧΙ]. κ ἐπ᾿ 147. κα ἐπ᾿ Ὑτπεοάοτεῖ. ἴῃ (οά, 220 τγθο, ςὰ ποὴ ἰπ 

Ἐα.]. ς. ᾿ 

ΧΥ. Ὄοῦτο] Ἔ εςὶ 34. 8] , 22) 23) 48, ΚΙ) 62, τού, 1479 

230, 2319 232, 233. ΟΟμπρΙ. ΑἸά. ΟΠὶσ. Ομιγί. νἱ, 'π σοπχῃδηῖ. 

Ρετρεῖυο ἰη ὕθαη. α ἸΤβεοάοτεῖ. (υἷ ἴῃ Οοά. 229 πηθ0) ἱπ Εά. 1, τ 146. 
ἴδον] εἰδὸν 22) 23») 26, ξ1, 90, τού, 231, 232. Οορί. ΑΙά. ΟΕΒΐρ. 

Ομγγί, νὶ, 1. ο. Ὑπεοάογεῖ, (αἵ ἴῃ Οοά, 229 πιεὸ) 'π Ἐά. 1. ς. 
Ναΐξ. ὁ βασ.} ο βασ. Ναᾷ. 33. 62, 87, 90, 91) 147, 148, 228, 230, 
232) 233. Οοπρὶ. ΑΙά. ΟΒῖρ. ΘΟ γγί. νἱ, 1. ο.Ὁ.κ ὁ 35. α ὁ βασ. 
Ὀορι. καὶ σὺ] καὶ σοι 33) 228. ΑΙά. “κ' μίφμ δῖαν. Οἰἶζορ. 

τὸ σύγκρ. εἰπ.} κατέναντι μὲ εἶπ. τὸ συγχρ. 34. τὸ Ουγῇ, νἱ, ]. ς. 

σύγκριμα 19] -Γ αὐτου 34. δῖαν. Ατη). 1. αἰΐφιε. Απῇ. Εά, εἰ- 
πὸν] εἰπε 22, 34 36, 48, ς1) 231. ΟΠΐς. ΟΒγγῖ, νἱ, 1. ο. ἸἘΤΒβεοάοτεῖ. 
(ας ἰῃ Οοἀ. 229 πιεο) ἰπ ΕΑ. 1. ς. -Ἐ κατέναντι 22, 36, 48, τι, 62, 
147,),231. ΟΠϊσ. -Ἐ Ἰάδηι οὐτὴ κΚς Ῥγϑυλο 23. -Ἐ Ιάεπὶ Τ πεοάοτεῖ. 
(μοι ἴῃ Οοά. 229 πιεο, πος 'ῃ ὑπὸ Οοά. 4110) ἰῃ Ἐά. 1. ο6.ὡ - σαιλὶ 
Ἀπ. 1. δας. Ἀπ. ἙἘά. δὲυνανται] ροίμεγκηε Νὶς. Ταρί. αὐ- 
τοῦ] α ΧΙ], όω, 147, 230, 233. ,όπιπὶϊ ποεὶ Νὶρ. Ἕαρί. δηλῶσ.] 
εἰπὸν κάτεναντι (τεῖΓΟ ξεγεθαηταγ οου 1 Π γασγίοσιιηι 84 εἰπὸν ρϑιῖο δηΐς, 
ἐο ἰσίτιν μδεο Τυπὶ τεξεσεη 8) 62, 147. φανέρον ποιήσαι τηᾶΓΡῸ ΑἸϊΔ 
τῆδηι! 26. μμ0.1] α ΑΙά. Αταρ. Δανιὴλ] α 229) 23, 365» 48, 

φ1) ὅχ, 147. 231. ΟΠΐρ. ΟἈγγί. νἱ, 1. 5. α Ὑβεοάογεῖ. (υἕ ἱπ (οὐ, 

220 πιο) 'μ Εά. 1. ς, {εά4 Βαδεῖ ἰῷ ὑπὸ Οοά, αο. Θεοῦ ὧγ.] αγ. 
Θες Ὑπεοάογοῖ. ἰπ Οοά. 229 πηεο, [δὰ πο ἰῃ Ἑά. 1. ο. ἅγιον] 
Ἔ ἐσιν 34. ὅκα 1ϑχηεῖ, εἰ Πδθεῖ {εγηεὶ, Ομγγί, νἱς 1. ο. ἅγ. ἐν σοί} 
ἐν σοι αγ-. 111,3ς. ἄγ. ἐν σοί ἰπ' ομαγαξξ. πιΐπογε ΑἸεχ. 

ΧΙ. ὙΤΓοῖυπὶ σοπηπιᾶ Ὀγφῖογι τας ΟΠγγίς νἱ, ἴῃ σοτητηδῃῖ. ρεγρο- 

ἴυο ἴη Ὠδη. 8] εμὶ 5[αν. Αστιπ. 1. Βαλτάσαρ 13] Βαρτασαρ 
Ἢ]. Βαλτάσαρ ἴῃ οβιγαέϊ. τηΐπογε ΑἸεχ. οἱ διαλ. αὐτοῦ συνετ. 
αὐτόν] συνετ. ἀντον οἱ διωλ. αντε 34. συνετάρασσον] συνεταροιζαν 
355 42. συνεταράσσοντο 89. καὶ ὠπεκρίϑη Βαλτ.} ἀπεκριϑὴ ὁ 
βασιλεὺς καὶ εἶπεν, Βαλτασαβ το ἐνυπνιον χᾶι! ἡ συγκρισις μὴ κατα- 
σπευσατω σε' ἀπεχριϑὴ Βαλτασαρ 22, 23) 33.» 30, 48, 49, 51» 62, 87, 
90, 91, τού, 147, 148, 228, 2317 232. Οομπλρὶ. ΑἸά. διθεῖ ελάεηι 

((εὰ κατασπευσατω" ἀπεκχρ. ἴῃ (οἀ. 88 πηεο) (Πρ. παῦεῖ εβάειη, "ἰῇ 
αυοά συγκρισις αὐτου, εἰ και ἀπεχριϑὴ νεγίαβ ἥπεηι, ΧΙ. ἢο δῖαν. 
Ατιὴ. 1. αἰΐφυε, πη. Ἐά. μαῦες εδάεπι, πἰ αυοά Βαρτασαρ ἴῃ 

πόσας ἴοςο, εἴ φυοά καὶ ἀπεκριϑη νεγίαβ ἥπειη, 1Π. βαθεῖ δβάεῃη, 
εἰῆ φυοά Βαλτάσαρ ἴῃ ομαγαέξ. πιΐποτε ἴῃ υτόφυε ἰοοο, Αἰεχ, μδθεῖ 
εβάεπη, πἰῆ ᾳυοὰ τες ἀΐοεμς Ῥαπίοϊ!, βπιπίωπε δες, Οορί. δαθεξ οδάδηι, 
ΠΩ χιοά ,(ἀ τείῥοπαϊε γος εἰ ἀἰχὶ!, Ο Βαλιρίξακαν, διο. ΑΙΔΌ. βαθεῖ 
ελάεπ), πῇ φυοὰά Δανιηλ δὰ ἤμπεπι, 239. ἰμδθεης εδάεῃ), ἢ αυοά 

ἐνυπνιον τοῦτο, εἴ συγχρισις ἄυτον, 42.533. ὙΒεοάοκεί. ἴῃ σά. 220 

τῆθο, [εὰ ποι ἴῃ Εά. 11, 1147. δμιῦες εβήεπι, πὲ 4ιοα ἐγυπν. μου, 
εἰ συγχρ. αὐτου; εἰ καταψευσατω σὲ 34- καὶ ἀπεχρι ΜῊ 9 βασι- 
λεὺς καὶ εἰπτν, Βαλτάσαρ μὴ κατασπευσατώ σὲ τὸ ενυῆγιον καὶ ἢ 

συγκχρισις" ἀπεχριϑὴ Βαλτάσαρ 3ς. ἄπεχρ. τοίνυν ὁ βασ. καὶ εἶπε, 
Βαλτάσαρ; τὸ ἐνύπνιον τῶτο καὶ ἡ σύγκρ. αὐτῷ μὴ καταφπευσάτω σε" 
ὠπεκρίϑη τοίνυν ὁ Βαλτ. Ὑπεούοτεί. ἰὰ Ἑά. 1. ο.. εἰ γερο τὰ εἰ 
αἰΐκὶ!, Βαίιαίαν ϑῖων. - κύριε] ΧΙ]. -Ἐ μου 22, 36, 48, ς1, 233. 

ΟΙής. -Ἐ μου βασιλευ 34. Ὑπεοάαχεῖ. (Ὡο ἰᾳ Οὐά, 229 προ) ἰᾷ 

Ἐλ. 1. ς. τὸ ἐνύπν. ἔξω] ἐξω τὸ ἐνυπν. ΠΠ|| 26, 33, 34) 3.» 36, 40, 
87» 00) 9190 1οῦ, 130, 148, 149, 228, 230, 232, 213. (οτηρί. Α]4, 

τὸ ἐνύπν. ἔξω ἴῃ οΒαγαίς. οὐμογε Αἴοχ. ἐνύπνιον} -- τουτο 33, 87, 
428. Ὑπεοάοτεῖ. (υὐ ἰπ Οά. 229 τη60) ἰπ ΕΑ, 1. ς. -Ἐ σου 210. 
ἔξω] , 32,23, 48. ςῖ, ὅλ, 147, 2321. Ομῖσ. Τβεοάοτεί. (αἵ ἰη Οοά, 
220 τηεο) ἴῃ Εἀ. 1. ς. Αγῃι. 1. αἰδΐαυς. Αχῃι, Ἐά, τοῖς μισ. σε] 

τοις ἔχϑροις σου 230. κα Ηἰς 148. αὐτῷ ν11.} αὶ 148. τοῖς 
ἐχϑρ. σου} τοῖς μισουσι σε 148, 230. 

ΧΥΠ]. ὃ εἶδες} ο ἰδὲς 34) 230, 215. κα Τβερδοτεῖ. (υἱ ἷἱῃ Οοά. 
229 τη60) ἴῃ Εα. 1, 1147. τὸ μεγαλυνϑ.] τὸ ἰσχυϑὲν 2332. κ τὰ 
ἃς. τὸ ἰσχ.} κα τὸ 31, 233. κα τὸ Ὑιεράοτεϊ. (ποι ἴα Ουά. 220, 
Ὡγ60) ἴῃ Ἐά. 1. ὁ. δά μαρεῖ ἰπ ἀυοθυ5 Οοὐά. 193, ἰσχυκὺς] ἐισχυ- 

ρὸν 120. ἰσχυσᾶν 230. μεγαλννθὲν 4.33. 5] σου τοό. ἔἴἔφ- 
ϑανεν] ἐφϑασεν ΠΙ, 22, 26, 33, 34» 35, 3065 48, 49, ξ1,) 62, ρο, οἵ, 

1Φύ, 130, 147, 148, 149, 230, 232. (ΟΙηρΡΙ. ΑΙ4. (μὶς. Οδιγί. νἱ, 
ἴῃ σοπηπλεμῖ. ρεγρεῖυο ἰπ Ὅλη. Ὑπεράογεῖ. (υἱ ἰῃ Οὐ, 220 πηρο) ἐμ 

Ἑά.1. ς. ἔφϑανεν ἴῃ οδαγαέϊς. τηΐηοσε ΑἸεχ. εἰς τὸν ἐρ.] εἰς (ἔς, 
[εἀ [ογίδῃ ες ἱερεηά.) τοῦ ἐρᾶν 147. 
ΧΙ. Καὶ 15]. ΠῚ, 3ς) τοῦ. Αττὰ, Οοάά. ταιιξαπν ἤθη ΟπΊηδϑ, 

Ἀπη. Ἐπ. πᾶσιν] τοις σασιν 62, 147. Ὄντων 148, 230, 232. 

ὑποχ.] καὶ υποκ. 230. ὃ υὑποκ, 130. κατῴκουν} κατωκει 22, ξ1, 
421. ΟΠῖρ. ΟΠΒεγί. νἱ, ἱπ οοσηπηοιῖ, ροηραῖιο ἴῃ Ῥφη. ὙΠεοάογοι. (υὲ 
ἴῃ Οοά. 229 τηεο) ἴῃ Ἐά. ἴἷ, ᾿ 147. τὰ ἄγρ.] -Ἐ τῆς γης 147, 

231. αἰοίενεϊ οὐπὶ δπτίουϊο ΑΓΉ,. 1. κατεσκήνουν} κατωκαν [Π]| 
35) 147. Αἰτῇ. Οὐα44. τηϊυτ ποὺ οἴηπ65. Ατῃ. Ἐὰ. χατεσκήνεν ἰπ 
σβαγδές. ταίποσε ΑἸεχ. τὰ ὄρν. τὰ οὐρ.] α 23. ὄρνεα] πετεινα 
230. Ομιγί. νὶ, 1. 6. 

ΧΙΧ, εἰς τὸν οὐρ.} εἰς (ῆς, {ϑἀ ἔοπίε εως ἰερεηά.) τῶν ουρᾶνων 148. 

χυρεία.} κυριείω 1Π|, 49, 148. κυρία ΧΙ], 87, 230, 231. ΟὈΠΊρΙ. 
Ομ γί, νἱ, ἴῃ οοπιπιεπῖ. ρεγρεῖυο ἴῃ Ὅλη. κυρεία ἴῃ οβατδᾶι. πιΐποτε 
ΑΙεχ. 

ΧΧ. Καὶ 1] κα 91. ὅτι) 9. 233. 
Οοάά. ταπῖυπν πο οἴηπεβ8. Απη. Εή, ὁ βασ.] γεν ἴπι νοοδιίνο 
Αὐτὰ. Οοὐά, τδητιπὶ ποη οπηπ8. Αππῃ. Ἐάα, εἶ, 1 φαοά νἱρὶ! σὰπὶ 
φητοιϊο Ἄτην. (οά 4. ἀϊνιοάφεϊη). καὶ 2] κα 33, 228. Α]ά. Αγ. 
Οοάά. ἴτε. ἅγιον] τὸν αγ. 87, 228. ΑΙά. τὸν ἰδ σαίωσα ρυδουηϊῆι 
ΤΕ ΘΠ8 ΠΊΔΠΙ52332, τοαγ. 91. μισάπε Αἴπι. Ο(οήά. ηυδιιογάθοίση, 

καταῦ. ἀπὸ τῷ ἐρ.} ἀπὸ ουρ. καταξ. 22, 231,232. χαταῦ.] φαοά 
αἰρίεεμηϊ Αὐτὴ. 1. εἴ ἢς ἰπ ἴοχτυ, [δὰ ἀρίζεισιεπίεπε ἴῃ τηᾶγο. Ασυ, Ἑὰ. 

ἀείτεπα! Αττὰ. Οοάά. φιδιμποτάεοίπι. ἀπὸ] ἐκ {Π|, 23, 26, 35, 
347) 31» 42) 495) 62, 875) 00, οἴ, 1Ιοῦ, 147, 148, 228, 230, 232. 

Οοιρὶ. Α]4. Ομῖὶρ. ΟἸγγί. νἱ, Ἰπ οοπηηεηΐ. Ρεγρθῖμο 'π ὕλη, ΤὮεο- 
ἀοτεῖ. (υἱ 'π (σά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐα, ἰΐ, 1148. ἀπὸ ἴῃ οΠαγδές. τηϊηογο 
ΑΙεχ. τῷ ἐρ.} τῷ 48, ςτ) 147. εαἰὶς ἤηε ἀτιϊσυΐο Αττ. Οοάά. 
ἸΔΠΙΙΠῚ ΠΟ. ΟΠΊΠΕΒ. εἶπεν] αἰϊκεπίεια τηᾶσσο Ατπν. ἘΔ, -Ἑ ἐμα 
Οορι. διαφϑείρωτε) διαφϑειρετε 31ς, 41. Ὑπεοάοτεῖ, (υῖ ἴῃ Οοά, 
229 1τῃ60) ἰπ Ἐάὰ. 1. ο. 1:4 διαφϑειρατε ἴὰ Οοεά, ἀνοῦι5 119, πλὴν] 
καὶ σλὴν ΟΒία. φυὴν} φυσιν τοῦ. γτοβαιγαλίοπρμ ρίαρπαιὶς Αταῦ, 

ἐν τῇ γὴ ἑάσ.] ἐασ. εν τὴ γὴ ΠῚ, ΧΙ], 26, 3ς, το. α ἐν ό2. ἐν τῷ 
γῆ ἱάσ. ἴῃ οματδέξ. πυΐϊβογο ΑἸεχ, ὙΆ] -ἰ αὐτου τ40. καὶ ἐν 

δεσμῷ] α χαὶ ΑΙά. Ατπι, Οοάά, ταπῖωπι βοη οπιῶσθ. Ατῃ... Ε4. 

λα δεσμῶ Θεοῖρ. ἐν χαλκῷ] α ἐν Π|, ΧΙ, 22, 33» 34. 36, 48, 

εἶδεν) υἱαβὲ Αγηλ. 

405 ξ1) ὅλ, 87, 905 91) 130, 147 1489ς. 140) 228, 230, 231, 232. 

Οοιυρὶ. ΑΙά, ΟΙὺρ. ΟἸγί, νἱ,]. ς. ὙΒεοάογοι. (ας ἴῃ Το, 220 πηδο) 
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ΔΑΝΙΒΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

ἰγ ρ τ ῶ με ’ ρ 3 7 ν 5 Ἃ 

ται ἐπὶ σὲ, ἕως ὃ γνῷς ὅτι χυριεύει ὁ ὕψιςος τῆς βασιλείας τῶν ἀνϑρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξῃ, δώσει. 

ΚΕΦ. ΙΝ, 
-ς ρω [2 ὰ “Ἃς “ ᾽ ρῷ 35 3 3 8 

ται, καὶ μετὰ ϑηρίων ἀγρίων ἡ μερὶς αὐτξ, ἕως ὃ ἐπ]ὰ χαιροὶ ἀλλοιωϑῶσιν ἐπ αὑτὸν. Ὑδτὸ ἡ 21, 
2 ῳ, "δὰ “"“ ΄ ͵΄ ἝΝ δ᾿» 323... Ν , ῃ Ἢ Ρ 

σύγχρισις αὐτξ, βασιλεὺ, χαὶ σύγχριμα ὑψίςε εςῖν, ὃ ἔφϑασεν ἐπὶ τὸν χύριόν μδ τὸν βασιλέα. 
τ ᾽ 3 ρ 3 Ν Ν, 3 ᾽’ 4 ε ͵΄ Νν 

Καὶ σὲ ἐχδιώξουσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μετὰ ϑηρίων ἀγρίων ἐςαι ἡ χατοικία σου, χαὶ χύρ- 
ε “᾽ “.»“ ΣΝ. “κ᾿ δ 7΄ “52 " 2 9 ν ε ὰ ν.. » Ζ 

τον ὡς βδν Ψωμιδσι σε, χαὶ ἀπὸ τῆς ὑροσοῦυ τῇ δρανδ αὐλισϑηση, Χχαὶ ἐπΙὰ ΧΑΙροι αλλαγῆσον-- 

αὐτήν. Καὶ ὅτι εἶπαν, ἑάσατε τὴν φυὴν τῶν διζῶν τῷ δένδρα, ἡ βασιλεία σου σοὶ μένει, ἀφ᾽ ἧς 

ἂν γνῷς τὴν. ἐξεσίαν τὴν ἐράνιον. Διὰ τᾶτο, βασιλεῦ, ἡ βελή με ἀρεσάτω σοι, χαὶ τὰς ἁμαρτίας 

σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, καὶ τὰς ἀδικίας ἐν οἰχτιρμοῖς πενήτων: ἴσως ἔςαι μακρόϑυμος 

τοῖς ππαραπ]ώμασί σου ὁ Θεός. Ταῦτα πάντα ἔφϑασεν ἐπὶ Ναξεχοδονόσορ τὸν βασιλέα. 

Μετὰ δωδεχάμηνον, ἐπὶ τῷ ναῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν Βαξυλῶνι “«εριπατῶν, ᾿Απεχρίϑη ὁ βα- 

σιλεὺς, χαὶ εἶπεν, οὐχ αὕτη ἐςὶ Βαξυλὼν ἡ μεγάλη, ἣν ἐγὼ ῳχοδόμησα εἰς οἶκον βασιλείας, ἐν 

τῷ χράτει τῆς ἰσχύος μου, εἰς τιμὴν τῆς δόξης μου Ἔτι τῇ λόγου ἐν τῷ ςύματι τᾶ βασιλέως 

ἰὴ Ἑά. 1. ς. Ατῶθ. Θεοῖς. Απη. τ. ἐν χ.. [δὰ ἐν 'π Ἵμδγαέϊ. πηΐμογε 

ΑΙεχ. τῇ χλοῇ] κα τῇ ΧΙ. Ομιγί. νἱ, 1. ς, Αγ. Οοὐά. ἀυο- 

ἀεοῖπι. τῇ δρόσῳ τῇ οὐρ.] γογε οαΐονμπι ἔπε ατῖϊςυ 5 Ασιι. (οάά. 

ἀιιοάεςΠΊ. καὶ μετὰ 9η0.] καὶ μ- τῶν ϑηρ. ΟΠὶρ. α καὶ ϑῖαν. 

. Οἴιοςσ. ἀγρίων] α 41) 233. δ εἰενεὶ οὐτὴ αὐιϊουΐο Αση. 1. ἡ 
Ἁ « ψ . 

μερὶς] ἐξᾶιν ἢ μερ. 35. ἕως] καὶ εὡς 230. 5] α Οοπιρί. ΟΠὶς. 

ὅν, Δσπι. 1. ἀλλοιωθῶσ.} αλλοιωϑησαν 91. αλλαγησονται 

3ς, 22.0. ἀλλοιωθήσονται Οοπιρί. ἀλλαγῶσιν Ο γί. νἱ, 1. ς. 

αὐτόν] αντω 22, 36, 48, ς19 230, 231, 232. αὐτό (ΟΠΙΡΙ. 

ΧΧΊ. Τοῦτο] καὶ τοῦτο Ὑιεοάοτεῖ. (οἱ ἰπ Οοά. 229 πηεο) ἴῃ 

Ἑὰ. ἢ, 1148. ἦος αμίσπι δῖαν. Οἴτορ. ἡ σύγκρ.} ,επίεκεία ΑταΌ. 

βασιλεῦ] -᾿ δίς εχ τερείτο οτὶ οὑπὶ (44. ἷπ το οοπηπηδίε υἵχιε δὰ 

βρανου ἱποϊυῆνε ἴῃ 20 ΓΠοπιπηαῖς, τοθό. α τη. (οἀὐά. ταπίμηὶ ποῃ 

οἵηπδβ. Ασπὶ. Εά. καὶ σύγκριμα] αὶ καὶ Αταῦ. 

ἐξιν 33, 228. ΑἸΙά, τϑτο εἐςὶν 87. 

ΧΧΙΙ. Καὶ σὲ ἐκδ.} καὶ ἐκ. σε 230. 

(υτ ἴῃ Οοά. 249 τηε0) ἴῃ Εά. 1, τ148. καὶ μετὰ ϑηρ. ἀγρ.] κα ἴῃ 

ἴδχῖι, ἴοὰ παθεῖ ΠΙΑΓΡῸ 8118 τηδπιι, 3. ἀγρίων) κα τού. ΘΙ κί. νἱ;, 

ἴῃ οοπιτηεηῖ. ρεγρεῖθο πη Ὅλη. δἰφίεντὲ σὰπὶ ἀτίσυϊο Αγαν. 1. ἔςρα!] 

κ26. εγὼ 148. χαι ἐςᾶι 3ς. ἔς. ἡ κατοικ. σου] ἢ κατ. σοὺ ες. 

25, 36, 48,231. κατοικία] κατοικῆσις 42, τού. (οιηρί. ψω- 

μιβσ!] ψωμισουσι 111, 65, 147. Ομΐξ. ψωμισωσιν 34. ψωμιξσί ἴῃ 

οδιαγαᾶς. τηϊπογε ΑἸεχ. ἀπὸ τῆς δρ.} ἐν τὴ δροσω 34. ἐπι τοῦ 

δροσου (ἢ) 42. αὐλισϑήσηῃ} το σωμα σου βαφησεται 22, 36, 48, 

ςι,) 248, “31. Ομῖρ. Ὑπεοάογεῖ. (αἵ ἰπ Οὐ. 220. πιεο) ἰπ Ἐά. 1. ο. 
(εὰ υἱ Ψαῖ. ἴὰ ὑπὸ Οοά. αο. βαφήσεται τὸ σῶμά σα ΟΠ γί. νἱ, 1. ς. 
ἱπ]ὼ καιρ. ἄλλαγ. ἐπὶ σὲ] επῆα ἐνιαντοι τεαρελευσονται εν τὴ τραιδεια 
σου τοᾶγρο 8[1ὰ πιᾶπι! 36. ἐπὶ σὲ] ἐπὶ σοι 4ς. ΟΠ γί. νὶ, ]. ς. 
Ὑπεοάοτεῖ. (υς ἰὰ (ὐοά. 229 πης0) ἴῃ Ἑά. 1. ς. γνῷς} γνωση 34. 
σὺ γνῷς [εππεὶ, (δὰ οἱ Ψαῖ. ἱεπιεὶ υσαας, ΟἸγγ, νἱ, 1. σ. κυριεύει} 
χυριευσει 3ς. ΑἸά, κυριεύη ΟΟΙΩΡΙ. ᾧ] ὃ 34. ἀν) εαν ΧΙΙ, 

22, 33») 345) 36) 42, 48, 40) 51,90, 91, 148, 228, 230, 231,232,233. 
Οομρὶ. ΑἸά. Ομ γί. νἱ, 1. ς. Ὑοοάογες. (ας ἰπ Οοά, 220 πηθο) ἴῃ 
Ἑά. 1. ς. δόξῃ] -Ἐ ἀντω 34. δώσει} δίδωσιν 3ς. 

ΧΧΊΙΠ. δος οσοπηπα οὐπὶ ἴεχ ἴε44. σοπ)πΊδτθυ5 αὶ 120, 149, 220. 

χαὶ] κιτοῦ ὅτι} ἐχρήπις ὃ δῖαν. ΕΠ δ ῥγὸ ὅτι πιοῦε Οὐξοο. 

δὶς Ηοηλεῖ. 1]. ἱ, τ2ο, αδὶ ἴῃ Οοά. φυούαπι ἔωρεῖ ὃ εἴξ ὅτι {υρτγαίςηρ- 
ἴυτη. εἶπαν} εἰπεν 111, Χ]Ὶ, 22, 33» 34) 3» 429) 49, ςἴγ) 87) 900, 
τού, 148, 428, 230, 231) 222. 2332. (Οπλρὶ. ΑΙά. Ομὶρ. ΟΠγγί. νὶ, 

ἴῃ ςοιητηεηῖ. ρεγρεῖυο 'π Πδη. Ὑβεοάοτγεῖ, (ας ἴῃ Οοά, 220 πιεο) ἴῃ 
Ἑά. ᾿ΐ, 1149. Οορῖ. Αταθ. δ8[4ν. Ατσπι. 1. αἰϊχιθβ. Ατπλ. ἘΔ, τῶν 
ῥιζ.1 α 1]. Βιαθεῖ 'ἵπ ἌἽμδγαΐξ, παΐπογε ΑἸεχ. τοὺ δένδρ.] αὐτου 

δενδρ. ό2. “ἢ εν τὴ γὙὴ 33, 34» 36, 42, 40) ς1,) 87») 90,91) 228, 231. 

Οοιρὶ. Αἰά, Αγβῦ. δίαν. Οὗἶτοσ. -Ὁ εδάεπι πποὶς ἱμοϊυίᾳ ϑἷαν. 
Μοίᾳ. σου} -Ἑ παλιν 34. σοι} συ (ἢς) 147. μένει} 

μενεῖ α6, 48, 231. ΟΠΐς. ΟἸγγί. νἱ, 1. ̓ ς. δρὴ δῖαν, ἐξασίαν] βα- 
σιλέιαν 23. ἸΓΒεοάοτεῖ. (υἵ ἴῃ ΟΟἀ. 229 πιθ0)} ἴῃ Ἑά. 1. ς. 164 'π ὑπὸ 
(οὐ. αἷϊο υἱ Ναῖ. οὐρανιον ἐπουράνιον 1Π|, ΧΙ], χ6, 33, 3... 3 

36, 495 87, 90, 91, τού, 148, 248, 23,233. Οὐπηρί. ΑἸά, ἐραάνιον 
ἴῃ οασδέϊ. τιΐηογε Αἰοχ. 

ΧΧΙΝ. Διὰ τοῦτο] διὸ Οοηῆι, Αρρ. ᾿ἰΐ, 28ο. ἢς Ομιγῖ, νἱϊ, 
47. [εὰ αἰϊδὲ υΣ να. καὶ νῦν ἘΓεοάοτεῖ. ἴ, 1449. ἷνν 474, [δὰ 1, 
1τ40,) (υἱ ἰῃ (σά. 220 πηεοὸ) υὐ αϊ, πυης Οαυά. Βεῖχ. δἰ ἐκ ακάϊ 
Οριαῖ.. σοι] σε Ὑπεούοτεῖ. (Ἰπ Οοά. 229 πηθο) (δά σοι ἴῃ Ἐά. ἢ, 
1149. καὶ τὰς ὧμ.} α καὶ ᾿Παπιαίς. Ἰ;, 473. Οδιά. Βεῖχ. ἁμαρ» 

φΦΝ 1 

ἐςὶν] τοῦτ 

ἐκδ. γᾶρ σε ΤΠοοάοτεῖ. 

τίας] ἀνομίας Τμεοάοτεῖ. 1, 1449, (εὰ ἁμαρτίας (υϊ ἴπ Οοά, 229 
πι60) π᾿ Εά. 1, 1140. ἐν ἐλεημ.} “ἘΞ δἰ ποθ ἰη ἠοίοσαι ὶρ εἰ υἱδὶαιὶς 

Τβοοῦ. ΝΙΩΡ. ἴω δεγπιοιῖθυς Αὐπλεῃο-] ἀῖτ. α ἐν Ογργ, Ορίαϊ. Οαυά. 

Βτῖχ. λύτρωσαι] λύτρωσον ΟἈΙγΓ. ἰχ, 2ος, {εὰ 4116] ἔξερμε υἱ Ναΐ, 

ἀπόλουσαι ὙΠεοάοτεῖ. 1, 1449, ἐεὰ λύτρωσαι (πὸ ἴῃ Οοά. 2209 πηεο) 
ἴῃ Ἐὰ. 1, 1149. τὰς ἀδ.) α τὰς ΟἸγγῖ, ἴχ, 2ος, (δά δἰϊδὶ τὰς 
διΌεῖ. τὰς ἀδικίας τὰς ἁμαρτίας ΤΠεοάοτεῖ. ἱ, 1440, εἰ αἰϊοὶ, 
(οὰ τὰς ἀδικίας (αὐ ἴὰ ΟΟἀ. 229 πηε0) ἴῃ ἙἘά. ἢ, 1140. 2εζεαία Οαυὰ. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 2). 

428. 

Βεῖχ. τῶς ἀνομίας Αἴμαη. 26. Ὠαπιαίς. ]. ο. ἢς Ογρτ. Οριατ. Οαυά. Ὁ 
Βῆχ. Αγδῦ. ϑῖαν. Αὐτη. (ὐοάά. ταπῖὰπι πο οπγμα5. ἄγῃ. Εά. εἴ ὅς 

Ομιγί. 1}. ες. εἰ ἀ[10ὲ ἴωρε, 1ςὰ εἴ αἰϊδὶ πο ςπιεὶ ταητυτὶ αἱ Ὗς. 

Ἤ σου 22, 23, 26, 33») 34. 35» 306) 42, 48, 49, 62, 90, 91; τού, 147, 
148, 228, 231,) 232. Οοπρί. ΑἸά. Αἰεχ. Ομὶς. Οοηξε, Αρρ. 1. ς. 

ΟἸ γί. νἱ, ἴῃ σοπηπιεηῖ. ρεγρεῖυο ἰη Πδη. εἴ 110] {ρε. [)απηδίς. ἷ, ς. 

Ογρε. Ορῖαι. Οϑιιά. Βεῖχ. -ξ- σου ὙΠεοάοτγεῖ. (υἱ ἰπ Οοἀ. 220 πιεο) 
'π Εἀ. ἢ, 1149, [δὰ ποη -Ἐ- σοὺ ἷν, 474. ἐν οἰκτιρμ.} α ἐν Ογρσ. 
Οριῖδι. Οδυά. Βεῖχ. παενήτ.] -Ἑ καὶ ἄφαψαι αὐτὰς ἐπὶ σῷ τεα- 
χηλῷ ΟΠ εγῖ, υἱϊϊ, 482, {τὰ ποὴ -Ἑ μος Αἰ} ]. ἴσως} εἰπὸν ἢϊς 

ιργαίοτῖρί. δΔὉ αἱία πιᾶπὰ 36. καὶ ισὼς 34. εἰ ᾿Δηταπὶ ΟΥργ. 
μακρόϑυμος) μακροϑυμια 22, 34; 48, «1, 231. ΟἸἶρ. ΟἸγγί. νἱ,]. ς. 

(ἐὰ συγίνώμη ἷχ, 2Ζος. μακροϑυμία ΤΠεοάοτεῖ. (υς ἰῃ Οὐά. 240 ΠΊ60) 
ἴῃ Ἐἀά. ἴ, τ ζο, ἴοά μακρόϑυμος ἴδὶ ἰπ ὑπο Οοά, αἴο. ὁ Θεὸς] 
λ 22, 23) 34, 48, ςι,) 62, 147, 148, 231. (ὐπιρὶ. Πρ. ΟἸυγί. νἱ, 

1. «. « Ὑπεοάοτεῖ. (υξ ἴα Οοά. 229 πιθο) ἰῃ Ἐῤ. 1. ς, [δα μαρεῖ ἰπ ὑπὸ 

αἷϊῖο Οοά. -Ἐ εαὐὶ (ορι. 

ΧΧΨ. Τοΐυπι ςοτηη8 ρὈγφίοτηϊ της ΟΠνγί, νἱ, ἴλ σοπηπιεηῖ. ῬΕΥ- 

Ρεῖυο ἴῃ Ῥδη. Ὑπεοάοτες. (οἱ ἱπ Οοά. 229 τ60)} ἴῃ Βά. ἃ, τας. 

ταντα] καὶ τ. 36, 49) 90. δὲ 34. ἐπὶ Ναξ.] ἐπὶ σὲ Ναδ. 

(Πρ. 

ΧΧΨΝῚ. Ὑοίυπι σοπιπιὰ ργρῖεγηῖς ΟἾγγῖ, νἱ, ἸΏ σοπγηηξηΐ. Ρέτ- 

Ῥεῖυο 'π Ῥδη. μετὰ] μετα γὰρ 34. καὶ μετὰ Ὑπεοάοτεῖ. (υἱ ἰη 

Ὁσοά. 229 πιϑὸ) ἱπ Ἑά. ἴἷ, τὶς τ. δωδεκάμ.Ἷ το δωδ. 34. δώδεκα 

μῆνων 35. δώδεκα μῆνας ὙΠεοάοτεῖ. (υἵ ἰη Οοά. 240 π|60) ἴῃ Ἐά, Ἰ. ς. 

Ἢ περιπάτων (ἢς, φυάπαυᾶτι Παδεαῖ υοηια δὲ ἤπεπι οΟΙΠΠΙ8118) 34. 

Ἔ τερπὶ εἦμε σὰπὶ ἀγςυϊο 8ϊαν. Οὗτος. ἐπὶ τῷ ναῷ] ἐπὶ τω καίρω 

89. εν τῶ οἰκὼ ΤΠΔΓΡῸ ΔὉ 8114 τηᾶπὰ 36. ἐν Βαδ. περιπ.} περιπ. 

ἐν Βα. 22,231. ἣν τεριπ. ἐν Βαδ. 36, 48. τέριπ. ἣν ἐν Βαδ. ςτ. 

Θεοῖρ. εν Βαδ. τεριπ. ἣν 34) 62, 147. ΟΠῖρ. Ὑπεοάοτεῖ. (ποι ἴῃ 

Οὐοὰ. 229 γηθ0) ἴῃ Ἐά. 1. ς. ἀνιδείαι ἱπ Βαῤγίοπε Αττα. τ. 

ΧΧΨῚΙ. Τουπι ςοιαππα ργαίεγης ΟἸγγί. νἱ, ἴπ οοπλτπεηῖ. 

Ρεγρείυο ἰῇ Ὅλη. ἀπεκχρ.] καὶ ἀπεκχρ. 345 36) 42.) 48, 49, 51; 90, 
231. Ομΐρ. Ὑβεοάοτγεϊ, (αἴ ἰπ Οοά. 229 τὴ60)} ἱπ ἙἘά. 11, τας. δίαν. 

Μοίᾳ. Θεοῦς. ὀρφμὶ ἱποορὶ! Ατπι. τ. ὠπεκρ. ὁ βασ. καὶ εἶπ.} 

α 53δν. Οἴἶτζορ. ὁ βασ.] α 111. μιάθεῖ 'π Ἵδιάγαές. πηϊπογε ΑἸεχ. 

εἶπεν) ἀϊεὶξ Αττὰ. τ. οὐχ] οὐχ! 34. ἐγὼ] α Οεοσξ.: τῷ 

χράτε!}] α τῷ Ὑπεοάογεῖ. (ας ἴῃ Οὐ. 229 πιεο) ἰῃ Ἐά. Ι, ς. Απη. 

Οὐοάά. τἀπῖπὶ πο Ομηη 65. τῆς ἰσχ.] γερπὶ (ορῖ. μου ι5- 

μου 23] α Ροϊεεπηιπι εἰ ια 118 ἱπιεήλοεηῖ ΟΡ. μ8 1]  ἅπῃ.: 

(οὐά. ταπίστη ἢοπ οἴηπ68. Αγ. Εὐ. 

ΧΧΥΠ͵ΙῚΙ. Ἔτι] ἐπὶ 147. καὶ ετὶ 34. Απῃ. 1. -Γ ἐπὶπι δίαν. 

τοῦ λόγου} κἰ (έτιπομδε σὰ πὶ ἀττίουϊο Ατσπη. 1. δ] 1ἴαυς. Αὐτη. Εα. ἐν 

τῷ ςόμ. τῷ βασιλ. ὄντ.) α τῷ 1Π|,| 24,23» 36, 48, 51, 147. 231. 

ΟἸγγί, νἱ, ἰπ οοπιπιεπῖ. ρεγρεῖυο ἰπ Ῥαπ. μαδεῖ υἱ αἴ. (δὰ τῷ ἰῃ 

οδιαγδέϊ. πηϊποῦς, Αἰεχ. οντ. ἐν τω ζΌμ. τοῦ βασ. 233. ὙΠεοάοτει. (υἱ 

ἴω Οοά, 229 πιθο) ἰῃ Ἐά. ἴ, τς.  Ἀἤὄντος] ἐγάπὲ Ἀπ. 1. δ ἴοπς 



β ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ. 
ΚΕΦ ΙΝ, 

Ψ ἶ Ζ Ν;:Ξξοὃἢςἢςἢὁ » 2 “.ΞΠ 2 »». " Ν . : ᾿ ᾿ Ἵ »“᾿“͵᾿ ὶ »,᾿ “. οντὸς, Φωνὴ ἀπ᾿ οὐρᾶνδ ἐγένετο, σοὶ λέγουσι ΝΙαξουχοδονόσορ βασιλεῦ, ἡ βασιλεία παρῆλθεν. 
ϑνκΝ “ Ν ΣΙΝ οὶ ) ν΄ . 5 3 ᾿ Ν Ἵ 2 απὸ σοῦ" Καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων σε ἐχδιώχεσὶ, χαὶ. μετὰ ϑηρίων ἄγρῥίων ἡἣ κατοικίᾳ σοὺ, χαὶ 

΄ ε " “2 .,Ν ; ᾿ς 2 ἢ “ε : Ἷ . χόρτον ὡς βδᾶν ψωμιξσί σε, χαὶ ἑπ]ὰ χαιροὶ ἀλλαγήσον)αι ἐπὶ σὲ, ἕως γνὼς ὅτι χυριεύει ὃ ὕψιςος 
"»" ΄ ἰδ 2 ΄ . Φ γ5 ᾿ ᾿ ΄. ρ» “3, 6 τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, χἀὶ ᾧ ἂν δόξῃ, δώσει αὐτήν, Αὐτῆῇ τῇ ὥρᾳ ὁ λύγος συνετελέσϑη 

5, ΧΝ ΄ ΠΝ 9 Ὡ" “ 3 '΄ 3 ’ Ν᾿, ς΄ ε ρὸ 3, : . ἴω} ἐπὶ Ν Θ50 Χδθονοσόβ χαὶ ἀπὸ τῶν ἀγϑθρώπων ἐξεδιώχϑη, χαὶ χόρτον ὡς βᾶς ἤσϑιε, χαὶ ἀπὸ τῆς 
»“᾿ “, “, » Ὁ γ.9 2 φ ς 7 ϑ9ϑ ᾿ς Σ : - ἌΣ, ε δρόσου τὸ ὅρανᾷ τὸ σῶμα αὐτῷ ἐξάφη, ἕως αἱ τρίχες αὐτῷ ὡς λεόντων ἐμεγαλύνθησαν, καὶ οἱ. 

3, 3. ’ ΕΣ 2. “ Νς ΝΌΟΝ ΩΝ ἰοὺ ' ᾿ » ἃὶ ὄγυχες αὐτὰ ὡς ὀρνέων. Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ἐγὼ Ναξδεχοδονόσορ τὲς ὀφθαλμός μου 
3 Ν 3 Ν 2. Ν ;. ᾿ 3 Ν μὋ ΄ ρο εἰς τὸν ἐρανὸν ἀνέλαξον, χαὶ αἱ φρένες μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεςράφησαν, χαὶ τῷ ὑψίξῳ ηὐλόγησα, καὶ τῷ: 
“ 3 Ν 3. Ἁ τ ἃς δδ6 ἐΦ ς.} » 4 2». 5. Ν ς ᾽; 2 " ζῶντι εἰς τὸν αἰωγα ἥνεσα, χαὶ ἐδόξασα, ὅτι ἣ ἐξεσία αὐτῷ ἐξεσία αἰώνιος, χαὶ ἡ βασιλεία αὐτᾷ. 

3 ᾿ Ν ΄ Ν ὃ , ως Δ ᾿ ᾿ ἰφὰ : ΄ : εἰς γεγεᾶν χαὶ γενεᾶν. Καὶ «Φάντες οἱ χατοιχδντες τὴν γῆν ὡς ἐδὲν ἐλογίσθησαν" χαὶ κατὰ τὸ 
7 ὃ 00 ρ»2ὃὋὃὋἝῥ 5» ρ ᾷ 2 ρ 9 [] ὀ 5 ρυ ᾿ ᾽ ίϑι "ὟᾷΦ ΄. 2 3 ᾿ 3» : σϑέλημα αὐτὸ ποιεῖ ἐν τῇ δυνάμει τῷ οὐρανδ, χαὶ ἐν τῆ κατοικίᾳ τῆς γῆς" χαὶ οὐχ ἔςιν ὃς ἀντι-: 

᾽΄ ρ Ν Σ) “Ὁ Ν 2. ο.ὦ 39. “Ὁ ᾽΄» ΄ ὦ δῶ  Ῥὸ »" : ᾿ ποιήσεται τῇ χειρὶ αὐτξ, χαὶ ἐρεῖ αὐτῳ, τί ἐποίησας: Αὐτῷ τῷ χαιρῷ αἱ φρένες μου ἐπεςράφη-. 
9923 23 ΝᾺ Ν, 3 ῪΗς ἈΝ ἰον ͵ Ψ  ςε ΄’΄ 9. » »Ὁ. 3. 3νΝλ 

σὰν ἐπ ἐμὲε, χᾶἂ! εἰς ΤΉΝ τιμὴν τῆς βασιλείας μᾶ ἤλνον". χαὶ ἡ μορφὴ μ8 ἐπέςρεψεν εχ ἐμὲ, χαὶ. 

20. 

30. 

21. 

52. 

99: 

Ἄγ. 18. οἰπ᾿ οὐρ. ἐγίν.] ἀπὸ τοῦ βρ. ἐγ. ΧΙ1. Ομ γγῇ, νἱ, 1. ς. 
ἐκ τὸν οὐρ. γ- 111,35.) τού. εγ. ὡπ᾽ ονρ. “6. ἀπ᾿ οὐρ. ἐγ. 1εἀ ἐπ᾽ 
ἴῃ σποτοῦς, ταΐποσο, ΑἸεχ. σοὶ λέγ. Ναδ. βασ.], ϑ8ίῖαν. Οἰἶγορ. 
σοὶ] σοὶ, σοὶ Ὑ πεοάοτεϊ. (πο ἴῃ Οοά. 220 πηθ0) ἴῃ Ἐά.]. ας. λέγπσι] 

λεγὼω 35) το6. λεγετάι 22) 23) 206, 33) 34. 36, 45, 48, 49, ξ1) 62, 

8), 89, 90, 91, 147.) 148, 228, 231) 232,53}. (ομρ]. ΑἸά. ΟἸἰς. 

ΟΠ γζ. νἱ, 1. ς. Ὑεοδοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά, 220 τπε0) ἴῃ Εά. ]. ς. Ατσιη. 

Οοάἀά. τἰδηταπιὶ πο οτηπαεβ. ΑΥπὶ, Ἐά. βασιλεία} -Ἑ σον ΧΙ], 22, 

33» 34» 35» 36» 48, 49, 51) 62, 80, 90; ο1,) 147, 148, 258,23:1,.233. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. Ομς. ΟἸγγί. νὶ, 1. ς. “ὙΠπεοάογεῖ. (υΣ ἰπ Οοά. 
259 πιθοὸ) ἰπ Ἐάὰ. ἵΐ, τἰς2. Αγαδ. αν. Οεογρ. Ασπι. (οάά, τὰπαϊ πηι 
ὯΟΠ οὐηπθβ. Ασπὶ. Ἐά. ταρῆλϑεν] ἀνεχωβη ΤΠΕΓΡῸ Α]1α πιλπὰ 36, 

ΧΧΙΧ. ᾿Απὸ τῶν ἄνϑρ. σε ἐκδ.] σε εκδι ἀπο των ανϑρ. 34. ἄν- 
ϑρώπων 15] α (ῆς) φ1. ἐκδιῶκ.] εἐκδιωξουσι 111, ΧΙ, 22,235 33» 

34) 3.5 36, 42) 48, 49, 51) 62, 87, 80, 90, τού, 147, 148, 228, 232, 
433. ΟοηΡ]. ΑἸά. ΟΠ. ΟἸγυΓ. νἱ, ἴῃ σοιηπλειτ, ρεγρείαο ἴῃ Πδη. 

ὙΒεοάογεῖ. (ας ἰπ Οὐ. 220 πιθ0) ἰπ Ἐά. 1, τς. Ασηι. (οαά. τϑητυπὶ 
ποῖ οτπθο. Ασηι. Εά. ἐχδιώχουσι ἴπ σμαγαέξ, τηΐποτε ΑἸοχ. ἂἀγ- 
βίων] ἀφίενεῖ Ἄττῃ. τ. ἡ κατοιχ. σου] ἢ κατοιχησις σοὺ 34) 232, 
233. ἐςᾶι ρυαυνϊπυηϊ 3.) 1ο6, -Ἐ γενήσεται 34. καὶ χόρτ.] 
α καὶ 23,) 26, 148,232. ψωμ. σε] σε ψωμ. 3-ς. ψωμιδσοί 
ἢς εχ οοῖτ. [δὰ σ᾽ ἃῃῖ6 αὶ ΑΙ εγαῖ, 22. ψωμίισουσι 111, 36, 48, 62, 

14). ΟΠμΐρ. ψωμισωσι 34. ψψωμιοῦσί ἴῃ οἰιοταξι. τηΐπογε ΑἸεχ. 
ἐπὶ σὲ] ἐπι σοι 3ς. ΟἸϊσ. Ο γυΥ. νἱ,]. ς. ὙΓπεοάοτεῖ, (υς ᾿π Οοά. 229 

τηθο) ἴῃ Εά. 1. ς. ἕως} -Γ οὐ 22, 23, 26, 33, 34» 355 36, 42) 48, 
405 51, 62, 80, 90, 91, 1ού, 147) 148, 228, 231, 232, 233. ΟὈΠΉΡΙ. 

ΑΙά4. ΑΙεχ. Οἷς. ΟΠ γί, νἱ, Ἰ. ς. Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴῃ (οά, 229 πη60) 
ἴῃ ΕΑ. 1. ς. Οεοτρ. κυριεύει} κυριευσει 48. κυριεύῃ (ΟΠ. 
ὁ ὕψις.} α ὁ 62. τῆς βασιλ.} -Ἐ “πὶ Οορῖ, τῶν ἀνθρώπ. 29} 

αὐτῶν τῶν ἄνϑρ. ΟΠ. ᾧ] ὡς τιοό. κ 233. ἄν] εν Π], 22, 
34, 42, 49) ξ1γ90, 91, 148, 2319 233. Οοπιρί. ΟΠϊρ. Ὑπεοάοτγεῖ, (υξ 

ἵπ (οά. 229 πιεο) ἴῃ Εά, 1. ο. ἂν ἴῃ οἰπαταές, ταΐμοσε ΑΙθκ. δώσει 

αὐτήν) αὖτ. δωσ. 228. 
ΧΧΧ. Αὐτῇ] καὶ αὐτὴ 35, 230. -Ἐ δὲ 34. ϑῖαν. Οἷἶτορ. τῇ 

ὥρα} ,, τῇ τ48. ὁ λόγ. συνετελ.} συνετελεσθὴ ὁ λογ. ΧΙ]. 
Ομνῇ, νῖν ἱπ σοπιπιεηῖ, Ρεγρεῖυο ἴῃ πη, Ὑεοάογεῖ. (ας ἰῃ Οοά. 
220 τη60) ἴῃ Εα. 1, 1152. συνετέλεσεν ο λογ. τού. 0 ΛΟΥ. ἐτελεσϑη 
2290. ἐπὶ Ναξ.] ο Ναξ. (Ης) “6. -᾿ τὸν βασιλέα ΑΙεχ. -Ἐ γεβενε 
ἢπο ατϊσιϊο ϑϊαν. ἀπὸ τῶν ἄνϑρο ἐξεδ.} εξεδ, ἀπὸ τῶν ἀνϑρ. 34. 
ἐξεδιώχ ϑη} ἐκδιωχϑη 232. εδιωχ ϑῊ 230. εἰ ἔς ὙΠεοάοτεῖ. (ποη ἴῃ 

Οο(. 529 πηεο) ἴῃ Εἀ.} ς. {εἀ ἐξεδιωχϑὴ ἰηβπυδδ. 10] 1Π ΘΟτη ΠΊΕ ΠΙΤΙΟ. 

καὶ χύρτ. ὡς β. ἤσϑ.] α230. ἀπὸ τῆς ὃρ. τοῦ 8ρ. τὸσ. αὐτ, ἐ6.] 

εξ. τὸ σ. αὐτ. απὸ τῆς δρ. τοῦ ουρ. 34. ἐδ. τὸ σ. αὖτ. ὠπὸ τῆς δρ. 
ταπΐυτῃ Ονγ. Ηἱεγοῖ. 32. ἕως] αν 62, 147. “5 ΧΙ],22, 33) 34) 

46, 48, 40») 51) 90, 9159 2528) 231) 233. ΑΙὰ. Αἰεχ. Ομ. ΟἸυγί. νἱ, 

Ἰ. ς. Ὑβεοάοτεῖ. (αὐ ἰα Οοά. 229 ππθο) ἱπ Εά.]. 5. αἱ τρίχ.] καὶ 

αἱ τρ. 34. , αἱ ὅα, 147. δὶ, ΡΠ Αταῦ. αὐτὰ 4.1 αὐτῶν (ἢ) 87, 

145. ΝΠ ϑιαν. λεόντων} λεοντος 22, 34, 36, 48, 40, 51; 90, 231. 
οἱ ὄνυχ.] πιρίιεε, ταιραες ΑτῸ. ἐς 01.] ὡσει ΧΙ1,233. ὀρνέων] 
ὀρνέου 34. Ομτγί, νἱ, 1. ς., αυΐϊδως 8ἷΑαν. “ εαἰὶ (ορίῖ. 

ΧΧΧΙ. Καὶ μετὰ] μετα δὲ 34. μετὰ γὰρ Ὑποεσάοτγεῖ. (υϊ ἴπ 
Ὀοά. 229 της0) ἴῃ Εά. ἰϊ, 11ς3. εἰ γαξίμπι οἱ ρο Αὐτὰ. 1. τὸ 

τίλ.} τὸ ἔλεος εἴτοσε τγροργ. 414. , τὸ Τπεοάοτεῖ, (πο ἰῃ Οοά. 229 

πιο} ἴπ ἘΔ.1, ς. ἔμ Βαθεῖ τὸ ἴῃ ὑπὸ Οὐά. αἷϊο. τὸ τίλ. τῶν 

ἡμερ.} τὸ τε;.. ἐπα ἐτων τοῦ. ἥμεηι ἀαγπρῃ εἰἰενγμνι δῖαν. ἀἰϊδε Οθογρ. 

τοὺς 075.} τὰς χειρὰς 233. μον 1] κα 33) 120. Αἰὰ. εἰς τὸν 
οὐ. αἰνέ).. ἀνελ. εἰς τὸν ουρ. 65. ὠνέλαξον] ἀνεωξὰ καὶ επεγνω 
ἐμαντον 3ς. ελαΐζον τοῦ,532. (Ηἷσ. ἀνεδαλον 42. ἔδαλον (οτηρὶ. 
χαὶ αἱ φο. μου ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεςρ.} α αἱ 62, 147. κ οὐηπία Πἰσθὲ ἴπ σοπς 
πυα οἰϊαῖίοπς Ογγ. Ηἱεγοῦ, 22. ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεςρ.} ἐπε}. ἐπ᾿ ἐμὲ 
ΧΙ, 3ς. κα ἐπ᾽ ἐμὲ Ὑπεοάοτεῖ. (υς ἰπ Οοά. 259 πιθ0) ἴῃ ΕΑ. 1], ας 4, 
[εἀ μαῦοτ [Ὁ] ἴὰ υηο αο σοά. ἐπεςράφ.] ἐξραφ. 130, 148. καὶ 
τῷ ὑψίς»}} καὶ τὸν υὑψιξον 52, 36, 48, τι, 62, 90, 147, 230, 231. 
Ομῖς. Ομυγί. νἱ, ἴῃ σοτηπιεηῖ. ρεγρεῖθο ἰὰ Ὥδη. γε. Ηϊεγοῖ, 1]. ̓ ς. 

εἴ ἢς Τπεοάοτεῖ. ἴῃ (οἀ. 220 τηθο, [δα τὸ 4ϊ. ἱπ Εἀ.]. ς. καὶ τὸν 
υὑψιφον Θεὸν 34. κα καὶ 8ϊνν. Οὗτος. ηὐλόγ.] εὐλογ. 42, 34, 36; 
48, 90, 148, 230. Ὑοοάογεῖ. (πο ἴῃ Οοά. 229 π|60) ἰπ Ἑά. ]. ς: 
ἐπευλογ. 89. τῷ ζῶντι] τὸν ξωντα 22, 33, 34) 36, 42, 48, ξ΄, 228,. 
231. ΑΙά. ΟΠῖρ. ΟἸγί. νἱ, 1. ς. - ὅς Ὑπεοάογεῖ. (ας ἴπὰ Οοά. 229 
τη60) πῃ Βα. ἰ. ς. τὸν αἰωνα]} τοὺς αἰωνας 11], ΧΙ], 22, 33, 34; 

3) 36, 42, 48, 40, ς1,) 87, 90, 91) 130, 149, 228, 230, 231) 232, 
533. Ο(ομρ]. Αἰά. Ομ. Ογτγ. Ηἱεγοί. ]. ς. Ομγγῖ, νἱ, 1. ς. 51᾽1αν. τὸν 
αἰῶνα ἴῃ οδαγαέξ, τηϊθογε ΑἸδχ. καὶ ἐδόξ.} α τοῦ. Ὑπεοάοτεῖ. (υς 
ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἰῃ Ἑά. 1. ο. {δὰ μαδεὶ ἰδ] ἵπ πο αἷϊο Οοά. ἡ 
ἐξουσ.] , ἡ ΑΙΆ, αἰώνιος} -Ἑ ἐξὶν 34. ἡ βασ. αὐτ. εἰς γεν. 

καὶ γεν.) τῆς βασιλείας αὐτῇ οὐκ ἔται τέλος Αἴδδη. ἱ, )γο8. ἘΕχ αἷϊο 
ἰοοο ρα εῖο. εἰς γεν. καὶ γεν.) βασιλεία ἥτις οὐ διαφϑαρήσεται 
καὶ τῆς βασιλείας αὐτῷ οὐκ ἔξαι τέλος ΟἸ γί, ν, 2-ς3, δὰ 4110]. υΣ 
Μαῖ. πομ ἐμ ου ιδὲι ἴτοῃ. ΠΡ. ρεπεγαίίοπες εἰ σεμεγαίίοπες δἷᾶν. ζεπε- 

γαΐΐοπες ρεμεν αἰϊοσπιμ Αττὴ. Οὐοαά. ἴαπΐυτη ἤθη Οπληδ8. Διτη. Εά. . 

ΧΧΧΙΙ, οἱ κατοικ. τὴν γ.} ἱποοίμδ Ἰεσγ ΟΌγΩ γιοῦ 5. Αἰπη..χς 

ὡς} εἰς 23), 33) 35) 49, 87, 90, 91) 149, 228, 230, 233. ΑἸά. Τδο- 
ἀογεῖ. (υἵ ἰη Οοά, 220 πιε0) ἰπ Βα. ἐϊ, αι ς4,) (δ μδθοῖ ὡς 4110]. , ϑἷδν. 

οὐδὲν] οὐϑὲν ΧΙ], 23. Ὠαπηδῖο. 1ϊ, 423. ἐλογ.} -Ἐ ἐδ. ἰὼ οαἴὰ 
ἀαῖῖνο Αττι. (ὐοά. τπι8. καὶ κατῶ] ἀλλὰ κατὰ 14. κα καὶ δίαν.. 

Οὔτορ. Ατπι. 1. αἰαυς. Αὐτὰ. Ἑὰ. ποιεῖ} - ἕν τὴ γὴ 230. 
ϑυνοόμει) δυναςείῳ ΑἸά. -Ἐ αὐτοῦ 230, 233. τοῦ δρ.} εν τω 

ουρᾶνω 233. καὶ εν Τὼ ουρανω 230. χαὶ ἐν τῇ κατ. τῆς γ.} καὶ 
ἐν τὴ ὙΠ 230. κα ἰπ σοππιυδ οἰδοης Ὠαπιαΐς. 1. ο. Δ καὶ Αὐτῃ. 1. 

τῆς γ}ς] ψιβὲν Ἰσγγαρι σατα ἀγθοιϊο 81αν. καὶ οὐκ) λα καὶ 23: 
ὃς] οςτς 80. ἀντιποιήσ.) αντιποιηϑησεται 3ς. αντιςσήσεται ΧΙ]; 

33, 34. 36) 48, 405) 51) 90, 915.130, 148, 228, 230, 232; 233. ΑἸα. 
ΟΠρ. Ομιγί, νὶ, ἴὰ σοπηχιειῖ, ρογρεῖθο 'ἰῃ Ὅδη. Ὑπεοάογει, (υξ ἰπ 
Οοά. 229 πιεο) ἱπ Ἐπ. ἱἷ, τἰςς.  ἐπιςήσεται (ἢ) Παπιδίς. 1]. ς. 
εομτεπάαί εὐπῖτα Ἄττα. Οοὐά. ἀπο... ἐρεῖ} -«Ἑ τι το. αὐτῷ} 

α 1οό. Ῥαιηδίς. ]. ο. Ατὐπ. 1. δ᾽ χυθ. Ασ. Ἑἀὰ.. τί] -Ἐ ταυτὰ 

ιοό. - τοῦτο ΤΠεοάοτεῖ. (ποι ἰη (οά. 220 πιεο) ἴῃ Εἀ.]. ς. {εὴ 
ποὴ -Ἐ ἰπ τηο αἷἷο Οοά. ᾿ Ὁ τολ, ; 

ΧΧΧΙΠ. Αὐτῷ] -Ἑ δὲ 34... Ἔ γὰρ Ταεοόοτγεῖ, (υἱ ἰπ (σά: 220 

τῆ60) ἴῃ Εά. 1, τἰςς. μου 11 , ὅς, 147... ἐἔπεςρ. ἐπ᾿ ἐμὲ] 

ἐπ᾿ ἐμὲ ἐπεςρ. 230. ἐπεςραάφ.] ἐςράφ. "ΓἈεοάογες. (υἐ ἰὰ Οὐά. 229 
τηθ0) ἴῃ ἘΔ. ]. ς. ἐπ’ ἐμὲ 151 ἐπ᾽ ἐμοὶ Ομΐρ: “πρὺς ἐμὲ Ὑπεοράο- 

τεῖ. (ποπ ἴῃ Οοά. 229 τηςο) ἰπ Ἑά. 1. ο. (δά υἱ Ναϊ. ἴπ ὕπο [ἴα (σὰς; 
α ἴδπιοὶ, εἰ μδῦει {επηεὶ, Ὁ γυί, “νἱ, ἴῃ οοτηπιθηῖ. ρμοιρεῖυσ ἴῃ λπ. 

α χη. 1. τὴν τιμὴν] , τὴν 145. βασιλείας] δοξης 26: 
καὶ ἡ μορφή μον ἐπέςρ. ἐπ᾿ ἐμὲ] κ149. ἐπ᾿ ἐμὲ 45} εἰς ἐμὲ. 120. 
α 



ΔΑΝΙΗΛΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΆ. 
Ξ ξεν τ κα Ξ: τ- 

π πο ε “ , " ες ““ 7 “3 ΝΝ Ζ ᾿ Ε ΚΕΦ 

οἱ τυρᾶνγοί μοῦ, Χα! οἱ μεγίςᾶνες μ8 ἐζήτουν με, χὰ! ἐπὶ ΤῊ βασιλείαν μου ἐχραται!ώνην, χαὶ 

μεγαλωσύνη περισσοτέρα “«προσετέϑη μοι. Νῦν ὃν ἐγὼ Ναδεχοδονόσορ αἰνῶ χαὶ ὑπερύψω χαὶ 3,. 
δοξάζω τὸν βασιλέα τῷ οὐρανδ, ὅτι “πάντα τὰ ἔργα αὐτῷ ἀλησινὰ, χαὶ αἱ τρίδοι αὐτῷ χρίσεις, 

καὶ πάντας τὰς πορευομένους ἐν ὑπερηφανίᾳ δύναται ταπεινῶσαι. 

τ αν“ παι σ  ε αμοο τος Ἦν να αι 

πον σσσσ ον’ αν --.--- ----. ὦ 

Ὡο πα - τι ὺς. 

ΟΣ πο υς β 
ΚΕΦ, 

| ΒΑΛΤΆΣΑΡ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνον μέγα τοῖς μεγιςᾶσιν αὐτῇ χιλίοις, καὶ κατέναντι τῶν τ. 
1 χιλίων ὁ οἶνος, Καὶ πίνων Βαλτάσαρ εἶπεν ἐν τῇ γεύσει τὰ οἴνου, τῷ ἐγεγχεῖν τὰ σχεύη τὰ 5. Ἡ χρυσᾶ χαὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγχεν Ναξουχοδονόσορ ὁ ππατὴρ αὐτῇ ἐχ τῇ γαξ τᾷ ἐν 'Ἱερεσαλὴμ, 
ἡ χαὶ ππιέτωσαν ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, χαὶ οἱ μεγιςᾶνες αὐτϑ, χαὶ αἱ παλλαχαὶ αὐτξ, χαὶ αἱ πα- 3. 
ἢ ς “Ὁ . Η Ζ ρῶ 3 ἰων ἃἋ Ξφ»; 3 ἰδὲ ρῸ ρὸ 

ρἄχοιτοι αὐτ. Καὶ ἠνέχϑησαν τὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ χαὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγχεν ἐκ τῷ ναβ τῷ 
μὋ “ΠΧ. ς . ΝΜ 3 3 ρ᾿ ε Ν Ν ε ἰφὰ 29 »᾿»" Ν ε 

Θεξ τῷ ἐν Ἱερδσαλὴμ, καὶ ἔπινον ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, καὶ οἱ μεγιξφᾶνες αὐτϑ, χαὶ αἱ σαλλα- 
᾿ς 39 »Ὁ " ων Ψ᾿ Ν ΗΝ, Ν ρ᾿ 9 ῬεΣ 

χαὶ αὐτῷ, καὶ αἱ πσπαράκοιτοι αὐτϑ, "Ἔπινον οἶνον" χαὶ ἥνεσαν τὰς ϑεὸς τὸς χρυσᾶς χαὶ ἀργυρᾶς, 4. 
' - »" “ Ν ζ΄ 3. »" » φῶ 9» " ΄ 

Ι χαὶ χαλχᾶς, καὶ σιδηρᾶς, καὶ ξυλίνους, καὶ λιϑίνες. Ἔν αὐτὴ τῇ ὥρᾳ ἐξῆλθον δάχτυλοι χειρὸς 5. 
, ΄ Ν 3 ΄ ἰφὶ ΄ Ν “" ΄’ ΞΘ " ͵7 

! ἀνθρώπου, χαὶ ἔγραφον χατέναν)ι: τῆς λαμπάδος ἐπὶ τὸ χονίαμα τᾶ τοίχϑ τὰ οἴχου τῷ βασιλέως, 
' Ὰ, ΄’΄ 3 ’ ρο [ω 7 ρο 

χαὶ ὁ βασιλεὺς ἐθεώρει τὰς ἀςραγάλες τῆς χειρὸς τῆς γραφέσης. Τότε τᾶ βασιλέως ἡ μορφὴ ἠλ- 6. 

σκ. τὰ χρ. καὶ τὰ ἀργ.} τὰ σκ. τὰ ἀργ. καὶ τὰ χρ. 36, 48, 211. 
Ομὶρ. Οπνγγί, νἱγ ἴῃ σοπηπΊςηϊ, Ροποῖιο 'η θη. τὰ χρ. σχ. καὶ τὸ 

᾿ ὧργ. Οοπρὶ. κα ας οὐπὶ 44. ἴῃ σοπιπ)ᾶῖε ς1., κ τῶ ὉΠΓΕΙΠΊ4ΙΟ, 

οἵ ἐχρυτηϊς σόϊ αυά ἰπ οαΐι δοουήαῖῖνο, Αστῃ. τ. ἃ ἐξήν.---Ἱερασ.] 
κα δος εἴ 4085 ἰϊ8 ἰπιοταςεπξ 1479 230. ἐξήνεγκεν} -- Νιαξουχοϑο- 
νοσὸρ 36, 48, 2211. Οἷς. ΟΠγγί. νἱ, 1. ς. ϑδδν. Οἰἶγος. -Ἐ ἰάριη 

, καὶ οἱ τύρ.---ἐζήτ. με] α ες εἴ φιξ 15 ἰπεγ]ασεης 230. οἱ τύραν- 

ἢ νοΐ ] οἱ ἐπ᾿ ἐμε βασιλεῖς τηᾶγρο 4114 πγαπὰ 36. ἐζήτ.} ἐπεζητ. 42. 
Ὑεοάοτεῖ. (οἱ ἰπ Οοά. 229 πε) ἴῃ Εά. ἰΐ, τι ςέ, ἐφήτησον ἴθ ΠΟ 
1, [εὰ ἐφήτουν ἴῃ αἴϊο, ΟἸ γί, νἱ, 1. ς. ὀἐκραταιώϑ.] ἐκραταιωϑησαν 

". 2413. ἐκραταιώση (Π0) ΑἸά. πρόήσετ. μοι} μοι ἐδοϑη ΧΙ]. 
ΧΧΧΙΝ. Νὺν ὧν] α οὖν 130, 230, ΟΘεοῖρ. Αττη. 1. καὶ νῦν 

Ι ᾿ ΟΠ. αὐϊπιπιφυς Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ Οὐ. 250 πηεο, ἐεξὰ πο ἰπ Ἑἀά. ἴ, Ὑβεοάοτεῖ. (υ πα (οά. 229 πιε0) ἱπ Εἀ.1]. ς.. -- Ναδουχοδονοσορ ὁ 

᾿ χττά. Ναξδουχοῦδ.}] -“ ο βασιλευς 34. -Ἑ νες ἢπε απίουϊο τσατὴρ αὐτου 3ς. -ἔ Ναῤκελοάοποίον τον, οατν ἀττίουϊο δὰ νοόοςπὶ υ}]- 
Ἀπ. 1. αἰνῶ] - καὶ υμνω 34. ὑπερύψω] ὑψω ΧΙ], 22, 48, τηδτὴ, υὑποὶς ἱπο]υία δ8[δν. Μοίᾳ. ναοῦ} -Ἐ τοὺ ἐν οἰκω 62. 

τῇ ΘΕΒ] αὶ 355 130, 228. τῇ ἐν Ἱερασ.} -“Ἐ ο Νιαξουχοδονοσορ 31. 
«τοῦ ΑΙά, Ομ γί. νἱὶ, 1. ς. καὶ ἔπινον---ἔπινον οἶνον ἴ ΟΠ. 4) 

α ξεο εἴ 4φυππ 115 ἰητεασεης ΤΠοοάοτεῖ, (ποπ ἴῃ (οἀ, 220 πιεο) ἴῃ Εὰ, 
1ἷ, ττόο, ἔπινον) ἔπινεν 230. ἐν αὐτ.} -Ἐ οἶνον 34. κα 8(αν. 
Οἴἶίορ. Οθογρ. ὁ βας.} οτεβας. 3. αἱ σταλλ. αὖτ. καὶ 
αἱ ταρᾶκ.] αἰ ταρακ. αὐτὰ καὶ αν παλλ. 22, 23, 306, 48, 531. Αἴεχ. 

᾿ Οδμὶς. ΟἸνγί. νἱ, 1. ς. αὐτὸ 5] αὶ 148. Αὐπι. «Ἂς αἰϊαιιθ. Αὐπν. 
1. Βαλτάσαρ) Βαρτασαρ 11]. Βαλτάσαρ ἴῃ οδαταξι. τηϊποε Ἑά. αἱ πταράκ.} οἱ παράκ. (ὐοπηρ!. κχονος ἤπα ἀπίουϊο Αγαι. τ. 

ἈΪΕχ. μέγα] α 111,33, 49, 87, 90, 91) τού, 228. Αἴδδη. ἰΐ,2ος. αὐτξ υἷς.} Εἷς ρίεπε ἀϊδίηρυῖς ΟῊἰρ. αὶ Ασπι. Οοαά, τρηΐαπὶ ποη σιη- 
ϑίαν. Οἴτος. πη. (οάά. τλπίμπι οἴπηθ5. ἄγη. Εά, διδδεῖ ἴῃ ομαγαῶ, πε5. Αττη. Εά. 
ηΐποῖς ΑἸοχ. αὐτΆ κα 149. Οομρρί. χιλίοις] ανδρασι χιλ. Ιν. Ἔπιν. οἷν.) α 34. 149. 8ϊν. Οἴἶγορ. καὶ ργωπιίϊτιιης 22, 

ΧΙ], ,οό, 335) 34535. 427) 40, 51) 90, 917) τοῦ, 149, 228, 230, 222. ς1. ΟΝρ. ΟἸγί, νἱ, ἴὰ σοπηπιδηῖ. ρεγρεῖθο ἴῃ ΠΏ δη. οἶνον} εν 

433. ΑΙά, ΑἸεχ. Ατὰρ. Απτῃ. 1. αἰΐᾳυε. Ατσαὶ. Ἐά, ανδρασι χιλι- ἄαντοιῖς ον. ξ1΄.. Μεοὺς] -ξ- αὐτων 62, 147. τοὺς χρυσ.} κα τὰς 
αρχοις 130. (οπρΡΙ. καὶ] κα 33» 35», 49, 87, 90, 91, τού, ι483,ϑ, Αχαι. Οομά. ἀεοεπι. χρυσ. καὶ ἀργ.} ἀργ. καὶ χρυσ. 230. 

ἢ 228, 232, 2232. Αἴθδη. ]. ς. κατέναντι) ἔναντι Οομρί. Τμδοάο- καὶ ἄργ.} καὶ τοὺς αργ-. 46, 33, 35, τού, 148, 228. (οπηρὶ. κα Ασῃι. 
Ἷ] τεῖ. (αἱ απ Οὐα. 259 πηεο) ἴῃ Εά. 1, 1ις9ς. ὁ οἷν.} ἣν ὁ οἷν. 34. Οοάδά, τΔηΐυπι ποῦ οὔημεθ. Ατσιη. Εα. χαλκοὺς} “ αντῶν 147. 

αὖ 3ς. καὶ σιδηρ.} α΄οό. ἔυλ. καὶ λιϑ.] λιϑ'. καὶ ξυλ. 220. 5αν. Οἴἶτορ. 
11.. Καὶ τίνων] , καὶ 33) 34, 36, 48, 49, 2, 87, 90, οἵ, 148, ἀν αρῚ Ὦ καὶ τὸν Θεὸν τοῦ ἀράνου καὶ τῆς γῆς οὐχ ηυλογηζᾶν τὸν 

149) 228, 230, 2315) 2322, 233. ΟΡ]. (Πρ. ΟΠ γγῖ, νἱ, ἴῃ σοηγπγδηζ. ἔχοντα τὴν ἐξουσιᾶν του ὠνευμᾶτος αὐτῶν 34. -ἔ Θαάεπ), πῇ ᾳιοά 

41. ΟΠὶρ. ΟἸἰγί. νὶν ἴῃ οοτηγηεηῖ, ρεγρεΐυο ἴῃ Πδη. ΤὨεούοτεῖ. (υἱ 
ἴπ Οοά. 229 πηθο) ἴῃ Εὰ. 1. ς. καὶ δοξάζω] καὶ υπερδοξαζω 21. 
ν 35- τοῦ οὐρ.} -“ εἰ ἡεγα (ορῖ. ὅτι) καὶ 23.. κρίσεις] 
κρισις ΧΙ]. ὈΠὶρ. ππορευομ. ἐν ὑπερηφ.} ὑπερηφάνους Οἢιγί., νἱ, 
421. ἐν ὑπερηφ.} συν ὑπερηῷφ. 62. -ἰ- καὶ υψηλοφροσυνὴ 34. 
α ἐν 230. δύνατα!.}) -ἵ- αντους 62, 14}. 

Ῥεγρεῖιιο ἰπ ἤδη. -Ἐ ουν 34. τίνων δὲ Ὑεοάοτεῖ. (υτ ἴῃ Οοά, 220 
ζΏ60) ἰπ Ἑά. 11, τι ζο. Βαλτασ.] Βαρτασαρ ΠΙ. Βαλτάσαρ ἰπ 
«Παγαέξ. πϊθογε ΑἸοχ. ο Βαλτ. 149. ΟἸτγί. νἱ,], ς. Τβεοαοκεῖ, (υἱ ἴῃ 
Οοά. 229 πιεο)ὴ ἷπ ἘΔ. 1. ς. - ὁ βασιλεὺς 22, 36, 48, ςτ, 23:1. 
ΟΒῖχ. Ομεγῖ, νἱ, 1. ο. Οεοτρ. εἶπ. ἐν τῇ γεύσ. τὰ οἷν. ἐν τὴ γ. 
τὸν οἷν. εἰπε ΧΙ]. τῇ ὅ2, 147. α τῷ 3ς. {μ{ΠΠ} ἱπ οἱπὶς Αττὰ. 
(ὁ 4. ταπῖαπι ποι ογῦηεβ, Ατῃ. ἘΔ, τὰ ἐνεγκ.] του εξενεγκ. ΧΙ], 
34- τον εἰσενεγκ. 233. (Ογηρί, τοῦ εἐνεγκαι 230. κ τῷ 23, 2, 
120. σκεύη} - τοῦ Θεξ 34. τὰ ἀργ.} , τῶ 65, τ47, 233. 
ὙἫμεοάοτεῖ. (υς ἴῃ Οοά. 2529. πιθο) 'π Ἐά. 1. ς. τατ. αὐτῷ} α αὖὐ- 
σου 536. ναοῦ} -᾿ τοῦ Θεὸν 34. 1 Κυριου 230. -Ἐ Κυριον του 
Θὲι 233. “ εβάεπι υποὶς ἱποίυΐῃ 8ϊν, Οὗτος. καὶ φιέτωσ.] 
καὶ τρινέτωσ. 432. χαὶ ἔπινον ὙΠοοδοτεῖ. (ποι ἰη Οοὰ, 2209 Π160) ἴῃ 
Ἐά.1. 5. [δὰ καὶ τιετωσ. ἱπ ἀυοῦυ5 αἱδὴς Οοάά. κέ ὀίφαπε Αὐτη, 
Οοάά. ἰδηΐιπι ποπ ομμηθβ. Αση. Ἐά, καὶ οἱ μεγ.} κα καὶ 3ς. 
΄ψαλλ. αὐτοῦ καὶ αἱ ταρακ.} ταρᾶκ. ἄντου χαι αἱ αλλ. 23,36, 48, 
65, 147, 231. ΟΠὶρ. Ομγγῇ, νὶ, 1. ς. ὙΒεοάοτεῖ. (υἱ ἰὰ Οοά, 229 
γΏ60) ἴῃ Ἐά, 1. ς, [δὰ υἱ αῖ. ἰπ ὑπὸ αἱο Οοά, αἱ παράκ,] οἱ 

καὶ Θεὸν τοῦ ἐρ. ἐχρεϊηιαῖ, 5Δν. -ἰ- ελάξῃ), πἰῇ φυοά εὐλόγησαν τὸν 
ἔχοντα ἐξεσ. μαθεαῖ, ΟΠ. -Ἐ καὶ τὸν Θεὸν τὰ φίωνος οὐχ ἩυλοΎ. Τὸν 

εχ. τὴν ἐζουσ. του Ὥνευμ. αὐτῶν 80, τού, 148, 230, 232, 233. (ΟΡϊ, 
Διθ. -Ἐ εβήεῃι, εἰ φυοὰ ηὐλογήσαντο, ἔχοντα ἐζουσ. μδσεαῖ, ΑΙεχ. 

Ἔ ολάεῃη, ὨἸἢ ιοά ἐκ ἐδοξασαν τὸν παρεδηῖ, 130, 149. Ἄτην. τ. -Γ 6α- 
ἄεπι, Ὠἰἢ φυοα τὸν αἰώνιον οὐκ εὐλογ. τὸν παρεᾶυῖ, ΑἸά, Ατγηγ. Οοάά, 

τευ. Ἄττῃ. Ἐά. -Ἐ καὶ τὸν Θεὸν τον δοῶώνιον οὐκ πυλογησαν τὸν εχ, 

ἐξουσ. τον νευμ. αὐτῶν 3ς. 

Ν. Ἐν] καὶ ἐν 34. καὶ δου εν 3-. ἐξῆλθον) ἐφάνησαν τηᾶτρο 

118 τρδην 36. ἐξηλϑον δάκτυλοι χειρὸς] ἐζηλθεν δαντυλος χειρὸς 

232. ἐξῆλθεν ἀςράγαλος χειρὸς ὙΠοοάοτεῖ. 'π (Οοά. 220 γπ60, (ἀ 

ἐξῆλθον ἀςράγαλοι χειρὸς ἰὰ Ἐά. ᾿ϊ, ττότ. ἀνθρώπου) ανϑρωπωὼν 

148. καὶ ἔγραφον] καὶ εγρᾶφεν 232. εἰ ἔς Ὑβεοάοτεῖ. ἴῃ (οὐ, 

229 τῇρο, εἀ ποη ἴῃ Εά. 1]. ς. φίφ μγίρε Ἄτην, 1. τῆς λαμπ. 

ἐπὶ τὸ κον.]} α ὅ2, 147. τὸ κονίαμα!] του χκογιαμῶτος 22, 26, 48, 

ςῖ) 230, 231. τοῦ οἰκου] 230. ὃ βασ. ἐθεώρ.] εἐϑεωρ. ο βασ. 

14. τὰς ἀςραγ.} εχρτὶπηῖς τοὺς δακτύλους αν. τῆς γραφ.] 

α τῆς 148. 
ἢ ταρᾶκ. 34,3, 49) 90, 1479) 148) 230, 232, 233. Οὐτορὶ. ΕΝ 1. Καὶ ἠνέχϑησ.} καὶ ἤχϑῆσαν ΠῚ. καὶ ἡνεχϑὴ 36, 48, ΤᾺ 

5331. ΟΒίρ. καὶ πνοιχϑησαν 130. ἠνέχϑησ, γὰρ ὙΒεοάοτει, (υξ ἴα 
(οί. 229. πιθο) ἰπ ἘΔ. ἰδ, αἰ ςο. δὲ αἰῤμάσγπε ϑίδν. Ασπι 0 τὰ 

ΝΙ. Ηος εοπίτηα, οἰ ἔχ 44. ργαιεγπι τς ΟὩγγί. νἱ, ἴῃ σοπὶ- 

τρέηϊ. Ρεγρθῖυο ἰη ἴδῃ. τοῦ βασ. ἡ μορφὴ] ο βασιλεὺς ἰδὼν τὴ 

μϑθῷη 210. ὁ βασιλεὺς ταλῦιαλ (οπΠΊρὶ. συνετάρασσ.] διεταρχσ- 

σεν Τυκούογοι, ἴθ Οοά, 2520 πιεο, ἐδ ποὴ ἴω Ἐθ. 1, 16 τ. συνετῶς 

τι αὲ λον ΘΟ ΞΟΙΣ ΜῈΝ τισι; δι Ἐπιὸ" 

ἄτερ ς 

ωπιξς 



ΚΕΦ. ν. 

12. 

ς χη00 δῖ 80 4110) 1η Ἑά. 1. ς. 

. Ἄχηι. Εἀ. -Ἑ αντου (ἢς) 34. 

: Οοά. 229 π|60) ἴῃ Εά. ]. ο. 
. τοῦ. 

ΔΑΝΙῊΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

΄ὰ. ν Ἢ ν. », Ν - ἣν ο᾿ - πὶ ᾿ λοιώϑη, χαὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτᾷ συνετάρασσον αὐτὸν, χαὶ οἱ σύνδεσμοι τῆς ὀσφύος αὐτῷ διελύ- 
ογτο, χαὶ τὰ γόνατα αὐτῇ συνεχροτᾶντο. ΝΖ, 2,9 7 : 2. ἰφι ρφ ΄ Καὶ ἐδόησεν ὁ βασιλεὺς ἐν ἰσχύϊ τῇ εἰσαγαγεῖν μά- 
γξς, Χαλδαίους, γαζαρηνός' χαὶ εἶπε τοῖς σοφοῖς Βαθυλῶνος, ὃς ἂν ἀναγνῷ τὴν γραφὴν ταύτην, 
χαὶ τὴν σύγχρισιν γνωρίσῃ μοι, πορφύραν ἐνδύσεται, καὶ ὁ μαγιάχης ὃ χρυσᾶς ἐπὶ τὸν τράχηλον 

» "Ὁ ν᾿ ΄ 3 »“ ΄ 

αὐτᾶ, χαὶ τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξει. ἈΝ 9 ἤ ΄. ε -ς μο Ἶ 7 

Καὶ εἰσεπορεύοντο “πάντες οἱ σοφοὶ τᾶ βασιλέως, 
Ν 2 357 δ 3 ρ ρ᾿ "» 

χαὶ ἐκ ἠδύναντο τὴν γραφὴν ἀναγνώναι, ὁδὲ τὴν σύγκρισιν γγωρίσαι τῷ βασιλεῖ. Καὶ ὁ βασι- 
ἃ. ΄ 3 ᾽ » με Ν  ν.Ὁ 3 ’ὔ 9 9 ».᾿οὉὁ ἽΝ, « ͵ ἰφιὶ 35 ρὲ 

λεὺυς Βαλτάσαρ ἐταραχϑη, χαὶ ἢ μορφὴ ἀαυτὰ ἠλλοιώση εγ αὑτῷ, χᾶἂ! οἱ μεγίςᾶνες ἀυτ συνετα-: 

ράσσοντο. 
Ν᾿ 3. »,» εξ ᾽ ἴω "» ρ᾿ Ἢ 

Καὶ εἰσῆλθεν ἡ βασίλισσα εἰς τὸν οἶκον τῇ πότδ, καὶ εἶπε, βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα 

ζησι" μὴ ταρασσέτωσάν σε οἱ διαλογισμοί σου, χαὶ ἡ μορφή σου μὴ ἀλλοιόσϑω. Ἔςιν ἀνὴρ ἐν 
“ ’» » ἢ» φῶ »“ 3 ο“, ᾿ " | ως κψ ΄ 

τῇ βασιλείᾳ σου, ἐν ᾧ πνεῦμα Θεδ' χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τΒ “πατρός σου γρηγόρησις χαὶ σύνεσις 
ς “ 3 » " Σψ Ἧ ’ὔ ε ΄ » 3 “ ’ 

εὑρέϑη ἐν αὐτῳ, καὶ ὁ βασιλεὺς ΝΝαξουχοδογόσορ ὁ πσατήρ σου ἄρχοντα ἐπαοιδῶν, μάγων, Χαλ-- 
’ ρὸ ΄ ’ [γ ρῳῷ ρ 7 : 

δαίων, γαζαρηνῶν, χατέςησεν αὐτόν. ὝΟτι πνεῦμα “περισσὸν ἐν αὐτῷ, χαὶ φρόνησις χαὶ σύνεσις 

ἐν αὐτῷ, συγχρίνων ἐνύπνια, καὶ ἀναγγέλλων χρατέμενα, χαὶ λύων συνδέσμες, Δανιήλ' χαὶ ὃ 
. 2 Ζι »Ἄ᾿ 2. “ , “᾿ “- ͵΄ Ἀδν ττν ΄ ᾿ ΩΣ “ 

βασιλεὺς ἐπέϑηχεν ὄνομα αὐτῷ Βαλτάσαρ" γὺν ὃν χληϑήτω, χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτϑ ἀγαγ[ελεῖ 

ραξαν 45. Ὑπμεοάογεῖ. ἴῃ Εά. 1. ο. 184 υἱ Ναῖ. ἴῃ ἀυοῦι8 Οοάά. 
σύνδεσμ..} -ἰ αντου 230. διελύοντο) ελνοντο 148. 
λα Τμεοάοχεῖ. ἰη (ὐοά. 229 τῆεο, {εὰ ποι ἴῃ Ἐπ. 1. ̓ ς. -Ἐ τούτω 536, 48, 
147. “Ἔ τατο ὐβτὼω (0) 22, ξι) 62, 231. ΤΒεοάοτγεῖ. (ποι ἴῃ (οδὰ. 

220 τῇεο, εἰ αἰΐο ὑπὸ) ἰμῃ Ἐἀ, 1, ς. -Ἐ εαάειη (δ᾽ κς (πο) ΟΠΐς. 

συνεχροτ.} συνεκρονοντο ΧΙ], 23, 230. ὙΒοοάοτεῖ. (τοΒ ἱπ Οοἠά, 229 
συνεχρονετο 36, 48, ς1,) 211. ΟΠὶρ. 

ΨΙΙ. ἐξόησεν] ἀνεξοησεν 130. ἐφώνησεν Τ εοόοτεῖ. (υἵ  Οοά. 

220 τηε0) ᾿ Εῤ. 1, ττό2. ὁ βασ. ἐν ἰσχ.} ἐν ισχ. ο βασ. ΧΙ]. 
α ὁ βασ. Ὑπεοάογες. (υς ἴῃ Οοά. 229. πιθ0) πῃ Εά. 1. ς. αἰμα ὑυοζς 
Ατῶῦ. εἰσαγαγ.] εἰσηνεχϑῆναν Οοιηρ. μάγ.] τους μαγ. 62, 
σού, 147. ΟΟΠΡ]. καὶ 49, 90. Χαλδ.} τους Χαλδ. 49, 9ο. καὶ 
τοὺς Χαλδ. Οοτορί. εἰ Ολαίάκεος ἤπια αὐϊϊουΐο δϊαν. Οἴτορ. Ασιη. 1. 
αἰϊφις. Απη. Εάὰ. γαζαρην.} καὶ γαζ. 91. Απη, «. αἰϊυο. 
Απτ. Ἑά4. καὶ τοὺς γαζ. Οομρὶ. καὶ εἶπε ουτα ἴχᾳ. ἴῃ φοπι- 
σταδῖθ] δος ρῥγαῖεγαμτς ΤΠΒεοάοτει. (υἷ ἰη Οά. 229 πιε0) ἴῃ Ἑά. 1. ς. 

εἶπε} ἀπειριϑη ο βασιλεὺς καὶ εἶπεν 22,23, 33» 30, 48, 40, ς1) 62, 
87, 90, 91) τού, 149, 228, 230, 2319 232,9 233. Αἰά. ΟΠΐρ. Οορτ. 

Ασα. εἰσελθόντων ἀυτῶν ἀπεχριϑὴ ο βασιλεὺς καὶ εἶπεν 34. γρίβοπ- 
αἴδὲ τεχ ϑῖλν. Οὐἶἷγορ. -Ἐ γεχ συτὰ αγοιΐο ϑ[αν. Μοίᾳ. σδοῦρ. δεῖ 
Ἄσιι. 1. Βαξυλῶνος} Βαῤγίοκίογμηι Αττὴ. 1. ὃς] οτι σας αν- 

ϑρωπος ος 22,23, 36, 48, ξ1) 62, 1479 231. ΟΒΪρ. Οδοῦξ. τας αἂν- 
ϑρωπος ος 34. ἄν] εἂν ΧΙ], 22, 345 36, 48, ς1, 231. ΑἸεχ, ΟΒΐς. 
α 23, ὅ2, 147) 1499) 230. γραφὴν) γραφιδα 233. σύγκρισιν] 

Ἔ αὐτῆς 23. 33» 34) 35) 36) 42, 48,490, 51. ὅ2, 87, 90,91) 130, 147» 
148, 149, 228) 230, 231, 232, 233. (οἴηρὶ. ΑἸά, Αἰεχ. ΟΠ. Αγαῦ. 

δῖαν. Οεοῖα. πη. 1. δἰίαις. Ατππὰ. Ἐά, γνωρίσῃ! γνωρισει 35» 
230. τυορφύραν] τορφυρῶ 148. ἀϊε ἐπ βαγρωγα δῖαν. ἐνδύσετ.} 
ἐνδυσητ. 34) 148, 230, 232. τοβιίοίμγ δῖδν. ὁ χρυσᾷς}) κα ὁ 130. 
ο χρυσος 230. “ ἐρᾶι 3ς,) τού, 148. Αταῦ. -Ἐ Ἰάδι υποῖς ἱποϊυΐαπι 
ΑΙοχ. ἐπὶ] περι 1Π1,3ς. ἐπὶ ἴῃ οδβιαγαέϊ, τυΐμοσε ΑἸεχ. τὸν 
τρᾶχ.] τε τρωχλε 325) 345 36, 48, 17.231 ΟΠΐξ. ἐν τῇ βασιλ.] 
της βασιλείας 35. ἄρξει] αρζη 34. Οὐπρ!. ερὰν 3ς. γχέρπαγε 
«ογμπαδίεγ (ΒΟ) 8ῖαν. Μοίᾳ.. 

ἍΙΠ. τοάντες}] α 11, 3ς) το6. μιαδεῖ ἴῃ ομαγβές. πιΐποτε ΑἸεχ. 
τοὺ βασιλ.} αρκαά γερέπι οὐτα ἀσουϊο δῖαν. Βαῤγίοπίογμσε στὴ ἀτῖσι]ο 
Ἀπ. 1. ἠδύναντο] ἡδυνοντο 14). τὴν γραῷ. ἄναγν.} αναγν. 
τὴν γραφ. ΧΙ]. σύγκρ.} -ἰ- αὐτῆς 42) 149. ται. σ. δἰϊίσυς. 

γνωρ. τῷ βασ.} τω βασ. γνωρ. 

ἀντοὺ υἷι.} 

ΧΙ], 26, 34, 148, 230, 232, 233. 
ΙΧ. Καὶ ὁ βασ.] ὁ δὲ βασ. Ὑεοάοτεῖ. (σὲ ἰπ Οὐ, 229 πιεο) ἴῃ 

Ἑά. ᾿ϊ, ττό2. δῖαν. Μοίᾳ. 44 ταπίυπι δῖαν. Οὐἶγος. ὁ βασ. Βαλτ. 
ἐταρ.} Βαλτ. ὁ βασ. ἐταρ. ΧΙ]. εταρ. ο βασ. Βαλτ. 34. Βαλ- 

τάςσ.] αὐιϊουϊαπ ργϑταϊεῖε δίαν. Οὗτος. ἐταρώχ, ΜῊ] συνεταραχ ΔῊ 

42. τολν εταραχϑὴ 315 τού. ΑΙεκ. ἡ μορφὴ. αὐτοῦ ἠλλ.} ηλλ. 
ἡ μι. ἄντ. 34. μεέγις. αὐτοῦ} -- δαπὶ ἐπ Ατὰ. τ. ἐν αὐτῷ) 
26. τ48. Οορι. Αγ. (οάά, ταπίσσῃ ποι οπιηεϑ. Αππῃ. ἘΔ. ἐπ᾿ αὖ- 

τοὺς 230. εξ αὐτὼ 23,335) 34» 35» 36, 42. 48, 62, 90, 91, τού, 140, 
228, 231, 232, 2332. (οηπιρί. ΑἸά. ΑΙοχ. Ομῖς. Ὑπιεούογες. (υῖ ἱπ 

συνεταράσσ.} συνοταρασσον ἀντον 1Π], 
ἐταρατἝοντο 148. συνεταράσσοντο ἴῃ οἰιαγαΐς. πιϊποτε ΑἸεχ. 

. Ἐ οασὶ ἐλο Αττὰ. Οοὐά, τἀητι) πο οἴγῶςς. Αἴμ, Ἐά. 

. 23. 

-ὙΤΒοσαοτγεῖ. (υκ, η Οοά. 429 πιο) ἱπ Ἐάὰ. 1. ο. 

τον, ΧΙ], 41, δό, 34» 35» 42) ὅ2, 90, 91) τού, 147, 148, 149, 230, 

: Ἑά.1. ς. Α΄ταῦ. Οεούᾳ. δίαν, Οἰορ. 

Χ. Καὶ 15] κα Ἰβεοάοτεῖ, (ποη πη Οὐ, 229 πχεο) ἴῃ Ἐῤ. ἢ], ττός, 
εἰση}λ.3.} κα δὶς ἴῃ 229 23») 3... 36, 48, ς1) 62, 147, 231. ΟΠΐνγ. ὙΒεο- 
ἀογεῖ. (υἱ ἴῃ Οοά. 229 η160) ἰῃ Ἑά. ]. ς. εἰσηλϑ. ἡ βασ.} ἡ βασ. 
εἰσηλ). 33, 87», 90, οἵ» 148, 228, 230, 235, 233. Ο(ὐτηρ]. -Ἐ κατο- 

ναντι τῶν λογὼν του βάσιλεως καὶ τῶν μεγιςάνων αὐτου 34, 36, 48. 
ξι, ὅκα, 147, 231. ΟΠΐσ. ὙπΠεοάογεῖ, (υϊ Ἰη Ὁοά. 220 πις0) ἰῃ Εα, ].ς. 

«Ἔ ολάδηι οὐπὶ ἃς Ῥγηο 22. -Ἑ οδάσπι ἰῃ οἰαγαξξ. πγίποτς ΑἸεχ, 

-Ἐ εδάδηῃ, πἰἢ αιοά ἤης αὐτου ἢΠιι81}9 22. εἰς τὸν οἶκ.} εἰς τὴν ἂν- 

λὴν 223 Ἂὦ δαεῖ ἢἷ5 ῥγαι πὶ 23. «“ύτου) -Ἐ εἰσηλϑὲν καὶ 

απεχριϑη ἢ βασιλισσα 229 53, 34» 30» 48, κι) 62, 147, 231. ΟΠΐξ. 

Τμεοάοτεῖ, (ας ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἰπ Ἐά. 1. ς., -Ἐ καὶ αἀπευριϑὴ 42. 

καὶ ἀπεχριϑὴ ἡ βασιλισσα 33» 455 49. 87. 90, 91) 1ού, 148, 228, 
4232, 233. Οοπιρὶ. ΑἸ4, Αἰεχ. Αστῶρ. -Ἐ χαᾶὶ ἀποχριϑεισα εἶπεν τω 
βασιλει 4390. εἶπε] ἀἰϊεῖ! Αττη. 1, τὸν αἰῶνα] τοὺς αἰωνας ΧΙ], 
22, 23.) 33, 34» 306, 48, ς1,) 62) 87) 90, 91, 1ού, 130. 1479) 148, 149, 

228, 230, 231) 232, 233. ΟΟἸὨρ]. ΑἸεχ. Ομὶς. Ὑπεοάοτεῖ. (υἵ ἴῃ Οοὰ. 

520 τὴθο) ἰπ Εά. ]. ς. δ[αν. ταρασσέτωσ.] ταρασσεσδωσ. 230. 
Οομρρὶ. σε] α 232.0. σὰ υἱῖ.] α 26. 

ΧΙ. Ἔριν ἀνὴρ) -Ἐ ἔτι Ὑβεοάογεῖ. (που ἰπ (οί. 229 πηθο) ἴαᾳ 
Ἑὰ. ἢ, 1163. τέο οἷν Νὶς. Γαρί. φιοά οἱ οἷν Αττη. 1. Θεοῦ} 
Ἔ αγιον ΧΙ], 3-ς. τού, 130,233. Αἰεχ. Αγαδ. ἄγη. 1. Ἰχυθ. Αὐπι. 

Ἑά. -Ἐ αγιον ἐν αὐτὼ 22,23. 34) 306, 42) 48, 51, 62, 147, 231. ΟΠΐξ, 

Ὑποοάοτγες. (οἱ ἰη Οοά. 229 πιθο) ἴῃ ἘΔ. 1. 5.. -Ἐ ἀγιον ἐςὶν 210. 
-«Ε αγιον ἣν ἐν αὐτὼ 149. -ᾧ τοῦ ἀγίβ ἔςιν Οὐταρὶ. δυτου γα Ῥτθ- 
τὐἰτῦς, εἰ -Ἐ μαπᾶας οἱ ἰκπκ ἰμο, Οφοῦρ. ἡμέρ.] Ἵ τοῖς ορι. 

σύνεσις] -ἰ- πολλὴ 3ς.- “Ἐ καὶ σόφία ὡς σοφία Θεοῦ (οπιρ!. εὕρ. 
ἐν αὖτ.) ηνυρ. ἐν ἀντ. ΧΗ. εδοϑη ἀντω 230. ἄρχ.] ἐπ φγίποίρονε 

Οεοτρ. ἐπαοιδ.} τῶν ἐπ. 232. ,εξ6 ἱποσημαίονες ΑΥΤα. τ. εἰ ἱπ- 
εαπλαίογωαι Δῖτα. Οοὐά, τοι αυὶ. μάγων} α Αταῦ. εἰ σιαρογεπι 

Απῇ. 1. ἃ ἴχυς. Ασπι. Ἑά. Χαλδ.}] "233. εἰ Οὐαίδαονμκη Αττι. 1. 
αἰΐχας, Ατπι. ἙἘά. γαζαρ.] εἰ ῥγαπιϊτιαης Αταρ. Αγηι. 1. δ] Πα. 
Ατσι. Ἑὰ. αὐτόν] -ἰ- ο ττατηρ σου ο βασιλεὺς 23») 62) τοῦ, 147» 
148, 232. ΔΙεχ. (ορῖ, 

ΧΙ]. τυνεῦμα τερισσ.} τερισσ. τν. ΧΙ]. κα πνεῦμα (.) 233. 
“Ἔ ἢν 130. δῖαν. Οἷἶσος. -Ἐ ἐγαὶ υποὶβ ἱποί, δ᾽αν. Μοίᾳ. ἐν 
αὐτῷ 15} 230, 432. κα ν 91. καὶ φρόν.] κα καὶ Αται. 1. 411}- 
46. Αστω. Εα. ἐν αὐτῷ 21 α ΧΗ, 22, 23) 26, 33) 34. 36, 48, 
49: ς1.) ὅς“, 879 90, 91) 147» 148, 140, 228, 231. Οοπιρὶ. ΑἸά. Οἢΐξ. 

Ὕπεοάοτει, (υς ἰπ Οοά. 229 πιεο) ἰη Εά. 1ἷ, 1264. Ατγπλ. 1. δ ἴχαε. 
Απη, Εἀ. εὑρεϑὴ ῥγατηϊυπε 130, 230, 233. Αγδῦ. δῖαν. Οἰΐγορ. 
ἑάδιη ργβοτηϊτῖι, (δὰ ἀποὶβ ἱπουΐ, δῖαν. ΜοίΏ. συγκρίνων] ἀϊῥμάϊεαι 
Ἀπη. 1- ἀναγγέλλων] απημπεαι Ἄττῃ. Ὁ. χρατέμ..) χρυπῖο- 

μένα 42. (οαιρί. μυςηρια 62, 147. ενυπνιὰ 49, 90- καὶ λ. 
συνδ. Δαν.) α ΟΙρ. λύων} (έυϊ! Ατπι. τ΄ συνδίσμ.} -"- σι- 

δηρους 230. - ἐϊονωπ Αττη. Οοάά. ταπῖυπι πόα οπγηοβ. ἄστη. Ἐὰ, 

Δανιήλ] δξ ευρεϑὴ ἐν ἄντω Δαν. εἰ {ιρτϑίςτίρτιαι Ἴνομα γε πε τπᾶπιὶ, 
εὐρεϑὴ ἐν αὐτῶ Δαν. 62, 147. “ἔ ονομῶ ἀντοὺυ 3ς. “Ἐ ἐγα! πο- 

καὶ ὁ βασ.] -Ἑ ο ττατὴρ σου 3ς. Οορῖ. κα καὶ 
ἵΥ̓ Ὁ ὄνομα αὐτῷ αὐτῷ 

"θη εις Αττη. 1. 

282, 233. Οουμρὶ. Αἰά. ΟΠς. ὙΠπεοάοτεῖ. (υς ἴῃ. Οοα. 259 Πγ60) ἰῃ 

αὐτῷ Βαλτάσαρ" νῦν} αὐτῳ, 
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ΔΑΝΙΗΛΆΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΈΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

: 
7 ᾿ 6φΦ Ζ 

σοι. Τότε Δανιὴλ εἰσήχϑη ἐνώπιον τ βασιλξως, 
9 ρό ες" [ΟῚ ρο ᾽ χὰ 322) ε ςἨ ε 7. ᾿ Ψ 

γιὴλ, ὃ ἀπὸ τῶν υἱὼων τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας, ἧς ἤγαγεν ὁ βασιλεὺς ὁ πατὴρ μους Ἢ- 

“᾿ς ρμ Ἂ 3 "ς ΄“ς ’ ἯΝ ΄ Ν ΄ Ν, ᾿ 2 

χουσα περὶ σὃ ὅτι πνεῦμα Θεϑ ἐν σοὶ, χαὶ γρηγόρησις, χαὶ σύνεσις, ΧΑὶ σοφία “περισσὴ εὑρεϑη 
3 

ἐγ σοί. Καὶ γῦν εἰσῆλθον ε 
7 ς 7 ἙΝ ἰγ4 ΝΗ “-» ΄ 

γώπιόν μου οἱ σοφοὶ, μάγοι, ψγαζαρηνοὶ, ἵνα τὴν γραφὴν ταύτην 

ἐγαγγῶ ὶ τὴν σύ ἰσωσΐ Σ ἐκ Κδυγύϑησαν ἀναγ[εἰλαΐί μοι. Καὶ ἐγὼ ἤκχ 
ἀναγνῶσι, καὶ τὴν σύγαρισιν γνωρίσωσί μοι, χαὶ ὃκ ἠθυγὴ ῆ γ μοι. γὼ ἤκε- 

ι ᾿ ΚΕΦν : νν : . ἔδυ 
χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιὴλ, σὺ εἶ Δα- 13. 

14. 

Ιξ. 

16, 

»Ὅ ὦ 7 ,»“ .“ ε ὃΝ ἰφὶ ΄ς Νν 2 “Πρ φΦ 

σα περὶ σϑ, ὅτι δύνασαι χρίματα συγκρῖναι" γυν ὅν ἐὰν δυνηϑῆς τὴν γραφὴν ἀναγνωναι, χαὶ 
9 “Ὁ 7 ν ε ΄ ε κὸν δ ὃνκ ρο 

τὴν σύγκρισιν αὐτῆς γνωρίσαι μοι, πορφύραν ἐγδύση, καὶ ὁ μανιάκης ὁ χρυσᾶς ἐςαι ἐπὶ τῷ τρα- 

7 ΄Ν 7 9 ων β 7 χρξ 

χήλῳ σου, χα! τρίτος εν τῇ ασιλείὰ μοὺ ἄῤξεις. 
Ν 

9 4 ἴω 

Καὶ εἶπε Δανιὴλ ἐνώπιον τ βασιλέως, τὰ 

“ 3 Ν ω Ξ ς« 7 Ν 5» ΑΝ νΝ Ἢ Ν Ἂ 

δόματά σου σοί ἔςω, καὶ τὴν δωρεαν τῆς οἰκίας σου ἑτέρῳ δὸς, ἐγὼ δὲ τὴν γραφὴν ἀναγνώσομαι, 

2. Ὁ ων ε Ν ε ὦ Ἂ ’ Ν ἈΝ 

χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτῆς γνωρίσω σοὶ, Βασιλεῦ" ὁ Θεὸς ὁ ὕψιςος τὴν βασιλείαν, καὶ τὴν με- 

γαλωσύνην, καὶ τὴν τιμὴν, καὶ τὴν δόξαν ἔδωχε 

ὕγῃς, ἧς ἔδωχεν αὐτῷ, “πάντες οἱ λαοὶ μεγαλωσυνὴς, ἧς εὐῶχξ .)) ς ) 

Βαλτάσαρ νὺν Αἰά. νῦν] καὶ γυν 3-- ὅν] , ἴηι, 1. χλη- 

οὐτω] κλυϑ. Δανιηλ 55, 36, 43.) 1,531. ΟΡ. “Τποεοίογεῖ. (ας ἰὼ 

Οὐά. 229. π|ε0) ἴπ Ἐά. 1. ο. ὐέοτρ. διανιηλ κληϑδι 23) 62, 147. 

τὴν σύγκρ. αὖτ. ἀναγγ. σοι] ἀναγί. σοι τὴν συγηρ. 34: αὐτῷ] 

,α ΧΙ, 23, 26,5 34 υὲ πιοάο ν᾽ Π|0}5,), 48, 51.) 625) 1.179. 14, 1405. 230 

231) 232) 233. 8ῖαν. Οἴϊτορ. ἴῃ τεχῖυ, 1δὰ Παῦοῖ τηοῦρο αἰϊα τληιὶ, 

56. σοι} κα Ἄτη. τ. εἴϊψυς πῃ. Εά. 

ΧΙΠ. Δαν. εἰσήχ, 9] Δαν. εἰσηνεχ σὴ ΧΙ. Δαν. εἰσηλσὲν τοῦ. 

Ομ, νὶ, ἴπ σοπηπιεηῖ. ρεγρόῖυο ἴῃ Ῥ8Π. Τβεοάοτεῖ. (υἱ ἰῃ (σά. 229 

τῆθο) ἴῃ Ἐἀά. ἴφτιός. Δαν. ἐξαϑη 148. ἐμνοεμχονμπί ἐμπιςἠὶ απίε- 

(οι ἈΤπλ. 1. εἶπεν} «ἰδ Αττὰ. 1. ὁ βασ. 195] -ἘΞ ενωπιον 

πάντων 230, 233. ϑίαν. ΟἸϊτορ. τῷ Δαν.) α 220, 233. δῖαν. 

Οὔιος. ε] , τού, 230. Δανιὴλ 39] ὁ Δαν. ΑΙά. αεοτρ. 

ὃ ἀπὸ] ον ((οτῖε ἰερ. ὧν) απὸ 34. κα ὃ ϑίαν. τῶν υἱῶν} κα τῶν 

δῖαν. Μοίᾳ. τῆς αἰχμ.} α τῆς 5[αν. Οἴἶτορ. εαρεϊυΐς δῖαν. Μοίᾳ. 

τῆς Ἰαδ.1 κιοό. Ἅ7κάιε Αγαῦ. ιάσονμπι πε ἀττίσυϊο ὅ5]αν. ἧς] 

ὃν ἴὰ ὑπο 1. {εὰ ἧς ἴῃ αἷϊο, ΟΠ τγί. νὶ, 1. ο. φος ὄϊαν. ἧς ἤγ. ὃ 

βασ. ὁ τατ. μου] κα ἴῃ τοχῖι, (84 βαθεῖ πηᾶγρο, 48. κὅ:. Τπεοάοτειῖ. 

(αἴ 'ἰπ Οοἀ. 229 πιε0) ἴῃ Εά. 1. ς. ἧς ἤγαγ.} εἰσηγαγεν ἧς Ἡγαγ. 

(ας, εἰσηγαγεν ἰῖγοτία πὶ Ε ΓΏΔΓΡ,. τεςερίο) 34. ἣἢς εἰσηγαγεν 140. 

ἧς ανηγαγ. 148. ης ἀπυγᾶγ. 45. ἡς ἡνέγχεν τοῦ. ὁ βασιλ. 2} 

κ 149. Ναξουχοδονοσορ 230, 233: θῖν. ΑΤτ.. (Οοάά. τΔηΐυ πη ΠΟᾺ 

οἴηπες. Ασαι. ΕἘά. ἢς εἴἴατη, [δὰ ἤπε απίςυϊο, Ατπλ. τ. μ8] -Ἐ καὶ 

εἰπε, νῶι βασιλεν" καὶ εἶπεν ΧΙ. -Γ ἀπὸ τῆς Ιουδαιας 22.) 235 51) 

147, 221. ΟΠῖν. Ομεγί, νἱ, 1. 6. - εαάξηι, πἰᾶ αυοὰ ἔπε ἀγιίςι]ο, 

Θεοῖς. 

ΧΙΝ. Ἤχουσα͵) καὶ γχ.22,) 30, 48, 495 51, 62) 90, 147», 231. 

Ομρ. Θεοῖς. Θεῖ] α Τϊπεοάογεϊ. (ποι ἴῃ Οὐ. 220 πιθο) ἴῃ Ἐά. 

Ἶ, ττός, {εὰ Παδεῖ ἴῃ πμηο Αἰΐο (οά. ἐν σοὶ 13] ἐν σοι αγιον 35. 

αγιον ἐν σοι ΧΙ], 25, 36, 48, ςι, 511. (Ἷρ. ΟΠτυΐ. νἱ, ἰπ σοτηπιεηῖ. 

φεγρείιο 'ἱπ Πδη. Αγὰρ. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (υζ ἴὰ (σά. 520 πιε0) ἰῃ Ἐά. 
1. ς. {εἀ ἀγιον ποη μαρεῖ ἴῃ πὸ δο (οά. 

35: 
, 

᾽ [2 

ἐν σοί υἷι.1 ἐπι σοι 

Νν. Τοἴυμα οοπιπῖα ργαϊεγητας ὙΤΠπεοάοτγεῖ. (ας ἴθ (οά. 229 
τηε0) 'ῃ Εά. ᾿), «166. νῦν] εἴες πππς δ΄'αν. Οἴζγοσ, εἰσηλν).]} 

ἡλϑον 3. μου} ἐμοῦ ΧΙ1], 420, 33, 35. 879. 917) τού, 130, 149, 
“ὃ. ΑἸοχ. οἱ σοφ.] κα οἱ 3ς- ΟοιΡὶ. μάγοι] καὶ μαγ. 140. 

Ατπι. 1. αἰϊΐαφας. Ατπππ. Ἑά. -Ἐ Χαλδαιοι ΧΤ]. γαξαρ.} κα 65, 
147. καὶ γαζ. 140. Ατπι. 1. αἰϊίαιις. τη. Ἐά. -- Χαλδαῖοι 

Ομ. νἱν ἴῃ οοπητηεπῖ. ρεγρεῖσο ἴῃ Ώδη. ἵνα-τ-γνωρ. μοι}  πξς 

εἰ 485 ᾿ἴ5 ἱπιεδοεηῖ 232. ταύτην] α 11, Βιαθεὶ ἴῃ ἌἽμαγαέξ. 
ταΐποτε ΑἸεχ. ἀναγνῶσι] -᾿ μοὶ 33) 36, 495. 87, 90, 915 228. 
Αἰά. καὶ τὴν σύγχρ. γνωρ. μο.} ἡ 33» 49, 87» 90, 91) 528. ΑΙΔ, 
σύγκρισ.}) -ξ αὐτῆς ΧΙ], 22, 23, 26, 34.) 35.» 36, 42, 48, ςτ, 62, τοῦ, 

147, 148, 149, 210, 231, 232. (οἰπρὶ. Αἰεχ. ΟΠϊρ. ΟΒγγί. νἱ, ]. ς. 

Οορῖ. δ5[αν. ὐσεοῦσ. Αστ. 1. αἰϊϊΐφιβ, Αττ. Εά, ὡρὶσ.} αναγ- 

ψειλωσιν ΧΙ]. ἰέῤει ω καὶ οὐκ} α καὶ πῇ. τ. ἠδυνήϑ'.} εδυνηϑ. 22, 

36, 48, ξ1. τὴν συγκρισιν του λογου ΤΈΤΕ 22, 23) 36, 48, ς1) 62, 

147. 231. Ομΐς. ΟΠ γγΥ, νἱ, 1. ς. ἄἀναγ[εϊλ.} τον αναγῖ. 16, 48. 
απαγίειλ. 148, 149. ΟΟτηρὶ. γνωρισαι 230. αναγνωναι 130... μοι 
υἱς.1 “Ἔ τὴν συγκρισιν, οὐδὲ τὴν γραφὴν ἀνώγνωναι 330. 

ΧΝῚ. οΐαπι οοπιπιὰ ργϑειεγηλεῖς ὙΒεοάοτγεῖ. (υϊ ἴῃ Οοά, 529. 
τη60) ἴῃ Εα. ἱϊ, τ τ66. χαὶ ἐγὼ---συγκρῖν.] λα ας εἴ 4υδ: 1185 ἰῃ- 

τεύαρεπί 230. καὶ ἐγὼ] λα ἐγὼ 9ο. ιδου εγὼ 34. ερὸ νέγο ϑίαᾶν. 
ἤκρισα] οὐκ ἡκ. (60) 23. δύν. κρίμ.}  (8ς) 36. σὺ ρῥτγαχμϊτς 

Ναξουχοδονόσορ τῷ πατρί σου. Καὶ ἀπὸ τῆς 

φυλαὶ, γλῶσσαι, ἦσαν τρέμοντες χαὶ φοδόμενοι 

Αἴεχ. κείματα) συγκριματὰα ΧΙ], 55, 51) 1.0, 231).533. ΟΟτηρὶ. 

Ομΐσ. Ομγνῦ, νὶ, ἴῃ σοπηπιοιζ, Ρέγρεῖθο ἴῃ Τδῃ. Ατὐπ. 1. συγ- 

κρῖναι] συγκρίνειν 51» 65, τού, 147). Ἐ χαὶ λνεὶν συνδέσμους 22, 34, 

346, 48, τι, 231. ΟἸ Πρ. Ομεγί. νἱ, 1... Ἔ καὶ δέσμους τα λυειν 23, 

62, 1.47. νῦν ὃν ἐὰν] καὶ νυν ἐν 32) 36. 48, τι, 231. ΟΠϊρ. 

Ομ μεγῖ. νἱ, 1. ς. Θεοῦ. Ἄττῃ. 1. καὶ γὺν εἰ ΧΙ]. καὶ συ Δανιηλ 

εἰ 210. δυνηϑῃς} δυνασαι 230. δυνασει ἴῃ ἰσχία, [ἐ4 δυνησης 

τηαγσο, Χ]Ἴ]. τὴν γραφ. ἄναγν.] ανᾶγν. τὴν Ὑρ. 22, 36, 48, 531. 

ΟἸιῖσ. ΟἸὨγυΐ, νἱ, 1. ο... α τὴν γραῷ. 230. αὐτῆς} αὐτὸ (Πς) 210. 

γνωρίσαι) ανωγίειλαι ΧΙ]. γνωρισὴς 23) 26. Ατη!. τ. πορφ.--τ 

τραχ.] ο μανιαχῆς ὁ χρύσος (ας) ἐςᾶι ἐπὶ τ᾿. τραχῆλ. αὐτοῦ χαι 

πορῷ. ἐνδυση 230. πορφύρ.} ἱπ ρυγρνα ϑίαν. ἐνδύσῃ} ἐνδύσει 

ΑἸά. νοβίενῖς δῖαν. ὁ μαν. ὁ χρυσ. ἔς.} μανιώχην χρυσουν 34. 

, ὃ δὰ ἰηἰάμπι 26. α ἔγαι 4233. Αγ, Οὐαά. ταῦῖιπι ποης Οπηη65. 

Αγ. Ἐὰ. ᾿- ἐπὶ] περι ΠῚ, 3ς, 62, τού; 147. ἐπὶ ἴῃ οδαγαέξ, πηὶς- 

ποτὲ Αἰεχ. τῷ τραχήλῳ] τὸν τραχηλον ΧΙ], 22, 43, 26, 33, 34, 

35) 36, 42, 48, 40, 51» ό2, 87, 905 τού, 1479 148, 149, 228, 230, 

211, 232, 233. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ομὶς. ΟΙαγί, νὶ,]. ᾿ς. σου 29] αν- 

του 147, 2290. ἄρξεις] ἄρξῃ Οὐοπϑὶ. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε Δαν. ἐνώπ. τῷ βασ.} α Ττβεοάοτγεῖ. (ποι ἴα (οἀὰ. 

5220 τπθ0) ἴῃ Ἐά, ἢ, τ166. τότε ἀπεχριϑὴ Δαν. καὶ εἰπε ὅς. ΧΙ], 

22, 23.533. 34.) 36, 48, 40, 51) ό;, 87, 90, 915 τού, 148, 228, 231) 

232, 433. Οομρὶ. ΟΒὶρ. ΟὨμτγί, νἱ, ἴῃ σοπιπγεπῖ. ρεγρεῖιο ἰπ Βδη. 

Ατὰρ. Θεοῖς. ὥς, 1 καὶ εἶπε ἴῃ οἰαγαξξ. τϊηογε, ΔΙθχ. τότε 

ἀπεκριϑὴ Δαν. ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ εἰπὲ 35) 230. ἡμης ἀϊχῖ! 

απ. δις. Θδοῦρ. εἰ αϊοὶὶ Ῥαπ. ἕο. Αὐτὰ. τ. τὰ δόματα) το 

δομα 3ς. ΟἸνγῦ νὶ,]. ς. τὰ δογματα πιοπάοίε 130, 142ζ. σοὶ α]. 

συν σοι οι, τού, 430. Ορίδι. δῖαν. σὺν σου σοι (6) ..30. ἔσω) 

ἐξωσᾶν 220θ.5 ἔξαι ΟὨϊσ. -Ἐ τες Ορῶαῖ. τῆς οἰκ.} τοῦ οἶκε ΧΙ]. 

τῆς βασιλείας ΟΠϊρ. ἐγὼ] α πῃ. 1.- τὴν γραφ.] κα τὴν 

Ὑπεοδοτεῖ. (ποι ἱπ Οοά. 229 πιθο) ἴπ Εἀ.]. ς. (δὰ μαροῖ 1δὶ ἴπ πὸ 

(οά. αἷϊο, εἰ ἱπῖτα ἰῃ ἙἘά. ἀναγνώσ.} -ἰ τω βασιλεῖ 22, 23» 33» 

54, 309 36) 425 485 49) 51) ὅ2, 87.) 90, 91» τού, 147, 148, 228, 230, 

231) 232, 213. Οοπρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟἸρ. Ομεγί. νἱ,]. ς. Ὑπεοάοτεϊ. 

(ας ἴῃ Οοά. 529 πιεο)ὴ ἴῃ Εά. 1. ο. Αγβῦ. τὴν σύγκρ. αὐτης] 

λ Ὑπεοάογει. ἱπ Οοά. 229 πῖθὸ, {δ α αὐτῆς ταπῖαπι ἴῃ ΕΑ. 1. ς. 

γνωρίσω σοί] ἀναγίελῶ τῷ βασιλεῖ ΟἸεγί. νἱ, ἰ. α. ζεπλεῖ, [εἀ 41 υἱ 

δῖ. 

ΧΥΤΙΙ. ὁ ὕψ.1 -“Ἐ δὶς, πες μδθεηῖ τοοχ, ἐδωχεν 230, 233. τὴν 

βασιλ.] τὴν δυναμιν 233. -Ἑ σου 33, 87, 91. 228. νιαρηβεεμείάηε 

ῇης ατῖίουϊο Αγ. (οάά. ταπίιτι ποι οπιπαβ. Ατπὶ. Ἐά. τὴν με- 

γαλωσ.} -Ἑ σου 91. γέβπεπε οὐπὶ ἀττουϊο ΑΥΠΊ. Οοάά, ταπτπὶ ποι 

οπΊηθ5. Απη. Ἐἀὰ. καὶ τὴν τιμ.}] α 230. αὶ τὴν 231. αὶ καὶ 

Αγ. τ. τιμὴν] δοζαν τού. καὶ τὴν δόξ.} καὶ τὴν τιμὴν τοῦ. 

λ 232. . τῷ πατρί] τοῦ τατρος 3. ; 

ΧΙΧ. αὐτῷ] -Ἐ ο Θεὸς 22) 35. 36, 48, 51, 231. σᾶντ. οἱ λ. 

φυλ.] τταῦες λαοι καὶ φυλ. καὶ οτίρια ἔμρεῖ ταίαγαπι μΆθεῖ Ὑ Ββεοάοτεῖ. 

ἴῃ Οοά. τηθο 229. οἱ λαοὶ] α οἱ 36. Τπεοάοτεῖ. (υῖ 'π Οὐ. 229 

πιεο) ἴῃ Ἐά. ἢ, ττ66, [εά μαθεῖ ἴῃ απὸ Α]ἴο Οοά, φυλαὶ] καὶ φυλ. 

Ὑπεοάοτεῖ. (υΣ ἴῃ Οοά, 229 πιεο) ἴῃ Εἀ. 1. ο. Αὐπι, Οοιὐά. ταπίυπι 

ΔΟΠ ΟΠΊ165. Αγη. Εά, γλῶσσ.] καὶ γλ. 62, 147. Ὑπεοάοτεῖ. 

(πε ἴῃ Οοἄ. 220 πιςο) ἰπ Εὰ. Ἰ. ς. ΑΥα,. τ. αἰίφας. Ατηι. Ἑά. ΄. τρέ- 

μοντ.} -Ἐ αὐτὸν Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οὐ. 229 το) ἴῃ Ἐάὰ. ἰἱ. 5. 1εἀ 

ποὴ - ἴῃ ὧδὸ αἰἱο Οοά. ἀπὸ τροσώπ. αὐτῷ} αὐτὸν ΟοΙΡὶ. 

ἠθέλετο τ᾿, 2, 3.. 4.1 εθονλ. ΧΙ], 22, 33» 34) 39» 36, 48, 87, 91» 



κεφ. ν. 
ἘΣ ΩΝ γ͵᾿ 5. “᾿ ,’ “τς 3. 9 : τοΝ απὸ πσροσώπου. αὐτα". ὃς ἠξόλετο αὐτὸς ἀνῆρει, χαὶ ὃς ἡἠξόλετο αὐτὸς ἔτυπ]εν, καὶ ὃς ἠξόλετο 

3 [2 7 

αὕτος ὕψου, χαὶ ὃς ἠξόλετο αὐτὸς ἐταπείνου. 20. 

23. 

24 αὐτὸν ἀχ.- ἐδόξασας. 

-ἀνειρὴ (ΠΏ) 147. 

ΔΑΝΙΗΛ᾽ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ͂. 

Καὶ ὅτε ὑψώθη ἥ χαρδί α αὖτβϑ, χαὶ τὸ πνεῦμα 
αὐτῷ ἐκραταιώθη. τῷ ὑπερηφανεύσασϑαι, χατηνέχϑη ἀπὸ τῷ δ τυ τῆς βασιλείας, καὶ "ἡ τιμὴ 

ἀγϑρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξη, δώσει αὐτήν. 

. -ἀφηρέϑη ἀπ αὐτδ'. Καὶ ἀχὸ τῶν ἀνθ γώξων, ἐξεδιώχϑη, χαὶ ἡ χαρδία αὐτ μετὰ τῶν ϑηρίων 

ἐδόϑη, χαὶ μετὰ τῶν ὀνάγρων ἡ χατοικία αὐτῇ, χαὶ χόρτον ὡς βᾶν ἐψώμιζον αὐτὸν, χαὶ ἀπὸ τῆς 
᾿δρόσα τῇ ἐρανξ τὸ σῶμα αὐτῇ ἐδάφη, ἕως ὃ ἔγνω ὅτι χυριεύει ὁ Θεὸς ὕψιςος τῆς βασιλείας ἐὼν 

Καὶ σὺ ὅν ὁ υἱὸς αὐτῇ Βαλτάσαρ ἐχ ἐταπείνωσας τὴν 
ζά ΄ ον ἱπὰὶ 3 ’ ἰδ: »Ἤ Ν.Ν Ν ,’ μν “ 3 ἰδ 

χαρδίαν σου χατεγωπίον τῷ Θεδ᾽ 8ὃ σᾶντα ταῦτα ἔγνως ;. αι ἐπὶ τὸν Κυριον Θεὸν τὰ δρανδ 
ε ΄ Ν Ν ς΄. ὸ» .ϑ "“»“ δ 9 ἡ“ , , Ν ν᾿. Ν ε »» δος ἡ “Ἐ 

-ὑψώθης, καὶ τὰ σχεύη τᾶ οἴχου αὐτῷ ἐδ ως ἐγωζ ον σον; χαὶ συ, χαὶι οἱ ἀν λλλμνας σου, χᾶ! ἂι 

“παλλαχαί' σου, καὶ. αἱ παράχοιτοί σου οἶνον ἐπίνετε ἐν αὐτοῖς" χαὶ τὰς ϑεὸς τὰς χρυσᾶς, χαὶ 

“ἀργυρᾶς, χαὶ χαλχᾶς, χαὶϊ. σιδηρᾶς, καὶ ξυλίνες, χαὶ. λιθίνους, οἱ ὶ βλέπουσι, χαὶ οἵ ἐχ ἄχδεσι, 

'χαὶ ὃ γινώσκουσιν, ἤνεσας, χαὶ τὸν Θεὸν, ὃ. ἡ ̓σνδῆ σου ἐν χειρὶ αὐτϑ, καὶ πτᾶσαι αἱ ὁδοί σου, 

τού, 148, 1495 228, 230, 221. ΟΟΙΌΡΙ. ΑΙά. Αἴεχ. Ομῖρ. Ομ, υἱ, 
-ἦἢ σοπλπηεηῖ. ρεγρεῦιο ἱπ ἤδη. ἧς ῬΤΒεοάοτεῖ. ἰῃ ἀποῦι5 ἰοςἷ5 ροῆτε- 
τηἷβ ἰη Βὰ. 1. ς. ὃς τ --ἶἔτυπἼεν}) ,. ας εἰ υα 115. ἰητει)ασθηῖ 
ὙὝπεοάοτει. (οὐ ἱπ᾿ Οοά. 229 τηςο) ἴῃ Εά. ]. ς. αὐτὸς 15] , 26. 
Αστ. Οοάά. ταπτπὶ ποη οὐηποβ. Ατηι. Ἐά. ἀνήρει] αναιρει 3. 

ἐτυπῆεν 46. αὐτὸς 25] , 26. Ατη). Οοὐά. τπ- 
τυην ποη οπιηεβ. Αστη. Εὰ. ἔτυπῆ]εν] ἀνηρει 26. ὑψου 520. ἔσωζε 
ΟἸΠρ. καὶ ὃς χ"--καὶ ἃς 391 κα αἰτεγυῖγα εἰ χυα ἢἷβ ἱπξει)ασξηὶ 
130. ΟἸνγί. νἱ, 1. 6. καὶ οὃς 5] , καὶ Απη. Οοάά. ἰδητιτὴ ΠΟῊ 

οἴηηδ5. Απῃ. Ἑά. αὐτὸς 35] α 8ῖαν. ὕψου} ὑψοῖ 111, 4ς. 
ὑψει τοό. ἀνῆρει 89. εἐτάπεινου 230. ὕψου ἴπ οδαγαθι. τηΐποτς 
ΑΙαεχ.. καὶ ἃς υἱκ.] οὖς δὲ 87. αὐτὸς υἱκ.1 .α ϑ8ιαν. Οἴτορ. 
ἐταπείνουν) ἐταπεινοι 3ς. ετυηἧεν 30. “-Ἐ δὶς καὶ ους εἐδουλέτο υψου 

80. 

ΧΧ. καρδία] βασιλεία ὙΤΒεοάογει, ἴῃ Οοἧ. 220 τηθο, οἵ ἴω ὑπὸ 
411ο Οοὐ. {εὰ καρδία 'π Ἐάἀ. ἴ, ττ67. ὑπερηφανεῦσ.} νπερηφανευ- 
ἐσϑαι ΧΙῚ, 23) 33» 42, 90, 915 τού, 148, 228. (ογηρ!. Αἰά. ΑἸοχ. 
ὈΠῖρ. υπερηφανευσεσϑαι (Π0) 26, 130, 233. κατηνέχ ϑῊ]) κα- 
τησχυνϑὴ 130. τοῦ 9.1 α τοῦ ὙΠεοάοτεῖ. (ποπ ἱπ Οοά, 229 πιε0) 
ἴῃ Ἑά. 1. ο. [εὰ μεδεῖ 'π ὑπὸ αΐο οά. τοῦ 3ρ. τῆς βασ.} της 
ιβας. αυτε καὶ ἀπὸ τῇ ϑρονε αὐτὰ ΧΙ]. -ξ αὐτοῦ 22, 34.).35» 36, 42, 
48, ςι, τού, 230, 231. (οιηρὶ. ΑἸεχ. Ομ. ΟΠ γί. νἱ, ἴῃ σοίηπγεηῖ. 

Ῥαρεῖιο ἴῃ Ῥδη. Ὑπεοάοτεί. (υἱ ἴῃ Οοά. 229 πις0) ἱπ Ε΄. 1. ς. (ορῖ, 
.Ἀτγαὺῦ. τυ, (σα. τδηζισπι ΠΟ Οὔγη65. Αἴ. Ἐᾶ. καὶ ἡ τιμὴ--- 

ἐξάφη ἴπ οοπν. 21} μας δἰ αυὲδ 115 ἱπτότδοεπὶ ργριεττηῖ εἰς Ὑ μεοάοτεῖ, 
(αι 'ῃ (σά. 229 π|ε0) ἰῃ Ἑὰ. 1. 5. {δά (44. ἐπ πος σοτηπιαῖε Παρεῖ ἣι 
ὑπὸ αἰΐο Οοά. εἰ οπιπία ἃρποίσεγε ἰῃ ςοιηπτεηῖ. νἱάξτυσ. τιμὴ] 
Ἡ αὐτου 22, 36, 48, ς1,) 231. Ὑεοάοτεῖ. ἴῃ ὑπο Οοά. Ὁοτρ. 

ΧΧΙ. οεἰπὸ τῶν ἀνϑρ. ἐξεδ.} ἐξεδ. ἀπο των ανϑρ. ΧΙ]. 
ὠχϑη] εδιωχϑὴ 32, 51). 231. κὰὶ ἡ κι---ἰδύϑη} καὶ Βαὸο ἐἴ χια ἰἷβ 
ἰηϊεηασοηῖ ΧΙ]. ἡ καρδ. αὐτῷ} νοῦ μας οὐ αἴ δὰ χαὶ ἢ 
ϑριξ, ἰπ οἂρ. ἴχ, 7) Ρεπετὰπα, ΧΙ]. α ἡ Ἄτγπι. 1. ἃ οπημῖλ Ατπ,. 
Οοὐά. τεϊαυ!. Ἄττῃ. Ἑάὰ. ἐδόϑη} εναί Ἀθη. τ. π ἐδ Αὐτὴ. 

Οοάά. τεῖχυ!. Ατπι. Ἑά. τῶν ὀναγρ.} α τῶν 26, 33, 345 347) 62, 
90, 91, τού, 130, 1479, 148, 149, 228, 232. (οπΠΊΡ]. ΑΪεχ. ΟΠϊς. 

ὀναγρων] ονῶν. ἀὝριων 22. 36, 48, ΣῚ, 331- ΟΙγί. νἱ, ἴῃ σοτηπηεηῖ, 

Ῥετρεῖυο ἴῃ Ὀδη.. ϑΙΔν. τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐ6.1., (8ς) 22.0.5 ἐδά- 
φ5) ὃΪ5 τεάαϊι δἷδν. 7] στου 120, ὍἜ αι τρίχες τῆς χεφαλῆς 

αὐτου ὡς λεοντῶν ἐμεγωλννθησαν, καὶ οἱ ονυχες αὐτοῦ ὡς ὀρνεῶν ἕως οὐ 
410, 233. ϑιαν. Οἴτον. ἔγνω] γνῶ (Π0) ΑΙά. κυρ. ὃ Ὁ. ὕψ.} 
ὁ Θ. ο υψ. κυρ. 34. ὃ Θεὸς] α ΠΙ, “ὦ, 36, 48, ςτς 148,.230. 
Οοπρὶ. Τβεοάογεῖ. (υΣ ἰπ Οοά. 229 τηξο) ἴῃ Ἐά. ἱΐ, ετό8. Αταῦ. 
8ιαν. Οἴτγορ. Δα. Οοὐά. ἰαπίαπι ἤοπ ΟἸηπό5. Αττη. ἙὰΔ. , ὁ 426, 

43, 35, 42, ὅΩ, 90, τοῦ, 147, 428, 231) 232, 232. Κύριος ὁ Θ. ΑἸά, 

Θεὸς ἴῃ οἰαγαίξς. πηποσε ΑἸεχ. 
ταῦ, 36, 48, ς1) 120, 148, 149, 220. Οοτηρί. Αἰεχ. ΟΒῖρ. ΟΠ γί. νἱ, 

Ἐ ο. Ὑπεοάογεϊ. (υξ ἴπ Οοά. 2849. πιτο) ἢ ἷπ Εά. 1. ἐς. Ἀγαῦ: διαν. ὉΚ 
τοῦ. Αστῃ. 1. δἰίυς, Ασ. ἘΔ. - ὄἘᾷ5τῆς βαθ.} μιρεῦ γέφπυσε σὔπ' 
ἀτουϊο Οεοῦρ. ὦ] 34. δ} εαν 22, ᾿ὴ 3.4) 38) 26, 42; 48, 
49, 51, 90) 91, τού, 148, 228, 280, 231, 232, 233. ΟὈΠΡΙ. ΑΙὰ. 

ΑΙεχ. ΟΠρ. ΟΠ γί, νἱ, "ὶ ς. ὙΠεσοάογεῖ, (υἱὲ ἰΏ. Θοά. 220 πίεο) ἴπ Εά. 
Ϊ. ς. δόξη} - αὐτώ 24. ϑάδε!) διδωδὶν 44. “δεδάοτεῖ. ἀκ 

“232. ἈΪεχ. 

ἐξεδι-΄" 

ὕψις.1 9 νψ. 22, 34. υἴ τηοάο νἱάϊ- -. 

πὲς. 26. 

Διὰ τᾶτο ἐκ πτροσώπου αὐτή ἀπεςάλη ἀςράγαλος χειρὸς, καὶ τὴν γραφὴν 

ἴῃ Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Εά. Ι. ς. 
ΧΧΊΙ. Καὶ σὺ] σὺ δὲ Ὑπεοάοτεῖ, (υς ἴπ Τά, 250 τηςο) ἴπ Ἐά.. 

Ἶ, 1168. ἦν] α 22,23. 33» 34, 36, 48, 49, 62, 147) 148, 140, 
228, 211. Οοπρί. Αἰεχ. Ομῖρ. ΟἸγγῖ, νἱ, ἴπ σοπηπηεηῖ. ρεγρεῖυο 
Ὅλη. ὙΤβεοάοτεῖ. (υς ἰπ Οοά. 220 πηεο) ἱπ Εἀ. ].᾿ ς. Οορι. δ8[δν. Οἵ. 
(τον. Θεοῦ. Ατὐη,. 1. κατενώπ.} ἐνωπίον 1ς, τοῦ, 130, 230, 

οὐ] ξ'. 130. φαὶ Θεοῦ. σαντα ταῦτα͵] ταυτα 

τ. 210, 232. ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (ποι 'π (σά. 229 π1ε0) ἴῃ ΕΑ. 1. ς. [δὰ 
τα σαντα ταὐτὰ δαθεῖ ἴῃ το 4]1ο (οὐ, 

ΧΧΠῚ. Καὶ ἊΝ ἀλλ᾽ Ὑπεοάοτεῖ. (υἵ ἰη ΟΟοἀ. 229 ἐῶν ἴῃ ἙἘάὰ. 
1, 1168. ϑ8ἷαν. ἐπὶ τὸν ΚΚ. Θ. τὰ οὐρ. ὑψ.} υψ. ἐπι Κυρ. τον Θ. τὰ 

οὐυρ. 34. κα τὸν Κύρ. Ομ γγί. νἱ, ἱπ σοτηπιεηῖ. Ρεγρεῖυο ἴῃ ὕλη. Ασῃ,. 

Οοἀά. ταυτιτι ποῖι οπΊπθ5. Αττη. Ἑά. Θεὸν] τὸν Θ. 22, 6, 48, 

ξ1,) τού, 228, 230, 231) 233. ΟὈπιρί. ΟΠ. ΟἸγγί. υἱ,1. ο. Δ Τρρο. 

ἄοτεῖ. (ποη ἰμ Οοά, 229 πιδο) ἴῃ Ἐά.}. 5. τὸΈῈ ἐρ. 7.23... καὶ 

τῶ -- ἐνώπ᾽. σου} ν, (880 εἴ πα ᾿Ὶ5 ἱπιεηαςεπῖ Βοοάοτει. (υἱ π᾿ Οοὰ. 

220 Γ60) ἴπ Ἑὰ. ἢ ς. τα σκ. τῇ οἵκ. αὖτ. ἤν. ἢν. τα σκ. τῷ οὐκ. αὖτ: 

44. αὐτοῦ 15] δος, οπλ! ιπι 1ιι ταχῖι,, πηάγρίηἱ δά (οτρίεγυηε Ἐάὰϊ- 
ἴοτεβ, τ νἱ ἀεί, Ψατοδη!. α 26. ἤνεγκαν] ἡνεγκας 111,23. 26, 
43) 3.) 36, 42, 48, 49, 90, 91) τού, 228, 230, 233. (Ὀπιρὶ. ΑΙά. 

Ομγῇ, νἱ, 1. ς. Οορῖ. ἤνεγκαν ἴα οἰιαγαέξ, τηΐποτε ΑἸεχ, αἱ 
ταλλ. σου καὶ αἱ πταρᾶάκ.] αἱ τραρακ. σον καὶ αἱ αλλ. 22, 23, 36, 
48, ό5, 147. 231. ΟΠὶρ. ΟΒγγῖ. νἱ, 1. ο. ὙΤΒεοάοτεῖ. (υἵ ἴῃ (ὐοά. 229 
τηθο) ἰπ Εα. 1. ο. καὶ αἱ 'σαλλ. σου] αὶ 149. κα καὶ Ατη. Οοάά, 
ταηῖυπΊ ποη Ογηηα5. Ασγην. Εά. σε 3] “Ὁ Ργαπηεῖς, εἰ Πρηυ 
βηαΐς Γι] υπρὶτ, ΑὙπ,. 1. αἱ πιαρᾶκ.] οἱ τσαρακ. 46, 34) 36, τού, 
148, 230, 233. ΟΟΠῚΡΙ. εχρυϊπηῖς γυναῖκες ἤπ6 διτίουϊο Αστη. Οοά, 

Ὁ115. οἷν. ἐπίν.} ἐπιν. οἷν. 22, 36, 48, 211. (Πρ. ΟἩτγί. νἱ, 1. ς. 

ὙΠεοάοτεῖ. (υζ 'π (οἀ. 229 πιεο) ἴῃ Ἐἀὰ.]. ς. οἷν, ἐπίετε 233. υἱ- 
πηι ὀϊεγαπί Αττὰ. 1. τοὺς ὃ. τοὺς χρ. καὶ ἀργ.1 τὲς χρ. καὶ 
αργ. Ἄεους 149. τοὺς ϑεοὺς] -Έ ἡκος Ατδῦ. ἀργ. .7 τοὺς αργ. 
ἃς, 148. Οοπιρ. καὶ χαλκ.] α 149. ΑΙά. α καὶ Θεοῖρ. καὶ 
σιδ.} κα 140. καὶ ξυλ.}] α καὶ Ὑπεοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 220 πηθο, {δὰ 
μδθεῖ ἴῃ Ἐάὰ, 1. ς. λιϑίν.] -Ἐ ἥἤνεσας ὙΠεοάοτεῖ. (ποπ ἴῃ Οοᾶ. 
229 πις0) ἴῃ Ἐἀ.. ο. βλέπ. ̓  Ξ εἰ ποῦ! ἱπεεάμη! Απῃ. 

οἱ ἐκ ἀκ.} λ 11. ΟΡ. διδθεῖ ἴῃ ομαγδέξ. τηϊπογε Αἰεχ. α καὶ ϑῖαν. 
Μοίη. κα δὲ 22, 26, 33, 36, 42, 48, 49, ξ1γ90, 01») 148, 149, 228, 230, 

232, 233. ΟΟπρ]. ΟἸγγί, νἱ, Ἰ. ς. δῖαν. Μοίᾳ. Ασπηι. σ᾿ δἰ ἴχυς. Ατστα. 
Ἑὰ. 58δὲ ακ. 34) 3ς. διν. Οἴτορ. καὶ ὃς οὐκ (ῆς, ἐπεπάοίε) ΑἸά. 
καὶ οὐ γινώσκ.} οὐτε γινωσκ. 34. Ἢ ο γινωσκ. 35. -Ἐ αντοις 220, 
ἥνισ.} α εἶς Ὑπεοάοτεῖ. ἵπ Ἐά. 1. ς. καὶ τὸν Θ.] τὸν δὲ Θ. 43, 
49, 90, 91) 130; 140, 228. Οοπηρὶ. Τ πεοῤοτεῖ, (υἵ π΄ Οοἄ. 229 τηδο) 
ἴῃ Εά. 1. ς. Θοοσ. Ἔ τὸ βρανδ 34) 35. “ ἑωμπ ταῦ. 8] ἰπ φκο 
ϑαν. ἢ ὧν. σου] καὶ ὧν. αὐτοῦ εχ ἀοοοπηπιοάδιόπε (οπῆξτ. Ἀρρ. 

406. χειρὶ] τὴ χ. 33» 42) 90, τού. Αἰεχκ. Ομῖρ. Ὑπεοάογει. (υἱ 
ἴπ Οοά. 229 πιεο) 'π Εά. 1. ς. πιασπέῤε: Οορι. 

ΧΧΙΝ. ἐχ] απὸ 130. Οεογρ. ἐκ τροῦ. αὖτ. ὠπιρ πες. 
ἐκ ὥροσ. ἄντ. 35. 233. ἄντα] αὐτῶν (ἢς) 14ῶώ. ἀπεραάλη] ἐξ- 

τὴν γρ.}] τὴν 212: ταύτην) λα Ἄσπι. ᾿. ἐνέταξε] 

δυνεταξε τοό. εξεταξέν Ὑεοθοτεί. ἰῃ Οοά. 420 πιεο, [δὰ υἱ ὟΔξ. ἴῃ 

Ἐά. ᾿ἰ, 117γο. ἔταξεν Οοιρί. ει Ἄττη. 1. 

καὶ 

εἰ 



ΔΑΝΙΗΛΚΑΤΑᾺΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ͂. 
ΚΕΦ, 

ταύτην ἐνέταζε. Καὶ αὕτη ἡ γραφὴ ἐντέταγ μένη, Μανὴ, Θεχὲλ, Φάρες. Τϑτο τὸ σύγχριμα 2:. ᾿ 

τῇ ῥήματος" Μανῆή, ἐμέτρησεν ὃ Θεὸς τὴν βασιλείαν σου, καὶ ἐπλήρωσεν αὐτῆν' Θεχὲλ, ἐςάϑη 2). 

ἐν ξυγῷ, καὶ εὑρέϑη ὑξερδσα. Φάρες, διήρηται ἡ βασιλεία σου, καὶ ἐδόϑη Μήδοις χαὶ Πέρσαις, 48, 

Καὶ εἶπε Βαλτάσαρ, χαὶ ἐνέδυσαν τὸν Δανιὴλ “πορφύραν, καὶ τὸν μανιάχην τὸν χρυσδν “περιέ- 20. 

ϑηχαν περὶ τὸν τράχηλον αὐτῇ, καὶ ἐχήρυξε περὶ αὐτϑ, εἶναι αὐτὸν ἄρχοντα τρίτον ἐν τῇ βα- 

σιλείᾳ. Ἔν αὐτῇ τῇ γυχτὶ ἀγηρέσϑη Βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς ὁ Χαλδαῖος. Καὶ Δαρεῖος ὁ Μῆδος 30. 31. 

παρέλαξε τὴν βασιλείαν, ὧν ἐτῶν ἑξήκοντα δύο. 
ΚΕΦ, 

᾿ ᾿ ὔ ᾿ς ρ᾽ ᾽ : ’ ε Ν » “ ον 

ΚΑῚ ἤρεσεν ἐγώπιον Δαρείου, χαὶ κατέςησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας σατράπας ἐχότον εἰχοσι, τ εἰ-- ι. 
“ἢ ΒΝ ρὸ : " ρ ἃς ἰεν Ν 2 

γαι αὐτὸς ἐν ὅλη τῇ βασιλείᾳ αὐτῷ- Καὶ ἐπάνω αὐτῶν ταχτικὲς τρεῖς, ὃς ἦν Δανιὴλ εἷς εξ αὖ- 2. 
Α 

»Ὸ͵ ᾿Ξ 2 ’ ϑ ρ᾽ 

τῶν, τοῦ ἀποδιδόναι αὐτοῖς τοῦ ς σατράπας λόγον, ὅπως ὁ βασιλεὺς μὴ ἐνοχλῆται. Καὶ ἦν Δα- 

Υ]. 

2. 

Ν ει Ν 2. Ν Ψ " ΝΝ 2 ) " Ν ε Ν ΄ Ξ.Χ »»ιυῶ μο 

γιὴλ ὑπὲρ αὐτὰς, ὅτι πνεῦμα “ερισσον ἐν αὐτῷ, χαὶ ὃ βασιλεὺς κατέςησεν αὐτὸν ἐφ᾽ ὅλης τῆς 

ρ 

΄ ς ρ . ς Ξ 

βασιλείας αὐτ. Καὶ οἱ ταχτικοὶ χαὶ οἱ σατράπαι ἐζήτουν πσρόφασιν εὑρεῖν χατὰ Δανιήλ" χαὶ 4: 

ΧΧΥ͂. Καὶ αὕτη ἡ γρ- ἐντετα! α 35. ἡ μὲν ἄν γραφή ἐειν αὕτη 

ΤὨἨοοάοτγοῖ. (αἱ ἴῃ Οοά. 229 π:εο) 1} Εά. Ν, 1170. 

φονο 5ἴαν.  εςιν 24. 8ῖαν. Μοίᾳ. Οεογρ. ἐντεταγμ.} ἢ ἐντε- 

ταγμ. 22, 335 34ν 30» 48, 49, 51) 89, 90) 91) ιοό, 148, 230, 231, 

232. Οοωρί. Αἰεχ. ΟΒΙρ. σευ, νἱ, ἴῃ σοπηπιεπῖ. ρεγρέταο δὰ 1λδη. 

Λεῖρια εβ Αι. 1. Ἑ ἐν τω κονιάμᾶτι τον τειχου (ῆς) ἐπὶ τῆς κοιτῆς 

σου βασιλεν 23. Μανὴ) Μαξὶ, εἰ ἔς ἴζετπιπὶ πΊΟΧ, θοῦ. πιέη- 

ιναίππι ἈτδΌ. πιρπέγαυὶε ας οὗ. Ν 100. ἴῃ ϑοσιιοπῖθιυ5 Ατπηθηο-Ἶ δι. 

Θεκὲλ] ἀρροιμιπι Αταθ. εὐβίπιαυ!, ροπάετανὶ! Ἰαςοῦ. ΝΙΊΠΌ. 1. ς. 

Θεχ. Φαρ.} Ρλενες, Τὐεξεὶ ὅγύ. Ἰὴ Βα- Περυ. Φαρες} χαι Φαρ. 

ό2. Φαρεος 49, 90. ἐξνύιπι ΑΥγδῦ. 

ΧΧΨῚ. ὙΤῆτο τὸ σύγκρ. τοῦ ῥήμ.} καὶ τὴν συγαρισιν τοῦ βημ. 

αναγίελω τω βασιλεῖ 430. τῶτο] καὶ τοῦτο 22, 306, 48, ς1,).231. 

Ομῖρ. Ομγγΐ, νἱ, ἴῃ ςοπιπηεηῖ, ρεγρεῖαο ἰπ Ῥδη. ὥορι. Αταῦ. Οεογρ. 

Αἴπι. 1. Ἡ ϑὲ εξιν 34. -Ἑ οἱ Ατῆι. το  δἷς ὙΠεοάοτεῖ. (αν ἴῃ 

Οοὰ. 229 πιεο) ἰῃ Ἐά. 1, 1170. τὸ σύγχρ.] τὸ δὲ σύγκρ. ὙΒεο- 

ἀοτεῖ. (αἵ ἴῃ Οοά. 229 πι60) ἰη Ἐά. 1, ς. τοῦ ρήμ.} αντου 34. 

τοὺ ἑρωτήματος Ομΐρ. τῇ ὁρᾶματος ΟΠ γί. νἱ, 1. ς. Ὁ τᾶτο ΤΠεο- 

ἀοτεῖ. (υἵ ἴπ Οοά. 229 πιεο) πῃ Ἐα, ]. ς. ἐμέτρησ.} πεπιεγαυὶ! 

Αὐυδοι 1αὐπὰς ἀε τον πμμιναπάο πππιέσαυΐ ἸδοοὉ. ΝΊΠΌ. ἴῃ 

δειοηΐδυ5 Αστρεμο-] ας, ἐπλήρωσ.} αὐ Ἰαςοὺ. ΝΊΠΟ. 1. ς. 

ΧΧΥΠΙ. ἐγαάϑη] αρβεηίες ἐς Ἰαοοῦ. ΝιπῸ. ἴπ Θεγπιοηῖθι5. Δτ- 

τηθηο-1 2, εὐρέϑη ὕςερ.1 πυρεϑη υφξερ. 34. ΓΠιεοάογεῖ, (υῖ ἴῃ Οοά. 

250 πῆε0) ἰπ Ἑά. ᾿ἴ, 1170. ἐμυεμίμ ἐς ἄἰρβείεπς Ἰαςοῦ. ΝΙΠΡ. 1. ς. 

ἐνρ. λειπουσα 230. ἱπνεπία εἰ ἀφήσετε (σεοτρ. 

ΧΧΨΤΙΙ. διήρηται] διηρέϑη ΟἸΓγί. νἱ;, ἰπ σοπηπεηῖ. ρετρεῖνο ἴῃ 

Ὅλη. Ὑδεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά, 229 πι|εο) ἰῃ Ἑάὰ. ἱν, 1173. [εἀ 10] υἱ 

αι. μαθεῖ ἴῃ πὸ αἷϊο (οά. σου} -ἰ- ἀπο σου 230. 5ϊαν. Οἴἶτορ. 

Πέρδαις] εχρήηντ Σπάρσαις Οεοτς. 

ΧΧΙΣΧ. Τοῖυπι ςοπιπιᾶ οὐπὶ 144. ργθεγηλτας ΟΠεγί, νἱ, ἰπ σοηη- 

ταεηῖ. Ρεγρεῖμθο ἴῃ 1)4η. Τοῖαπὶ) σογητηα ἢος ρῥγαῖογγηῖῖς ὙΠ οοάοτεῖ. 

(υζ ἴῃ Οοά. 229 πιεο)} ἴῃ Εά. 1, 1171) {εὰ ἴῃ σοπηηιεπῖ, ἀρποίοϊζ. 

καὶ 19] γμπε Αταῦ, Βαλτάσαρ] ἀτιϊουλιπὶ Ῥγαεηλϊπιιης 5᾽ὰν. Μοίᾳ. 

ΟΘεοτρ. Ἢ ἱπάμεγε ἰἰϊωη δῖαν. Οἰϊορ. - εδάεπη ὑποὶ5 ἱποίυΐα ὅ5]αν. 

Μοίᾳ. ἐνέδυσαν) ενεδυσε 228. τὸν Δαν.) ἐδίμηι Ατῃ). τ. 8}1}- 

αυς. ᾿Αὐτλ. ἙἘα., πορφύμ.} ἐπ ρμεβεγα δἷδν. τὸν χρυσ.} α τὸν 

᾿Άτηι. Οοάά. ᾳυασΐιοΥ. ποεριέϑηκ.} αὶ Απῃ. Οοὐά, Ἱερίεπι. Αὐτὰ. 

Εα. ποερὶ τὸν τράχ.] ἐπὶ τὸν τρῶχ. 42,230, 232. ἰπ οοἶϊο ἔπε 

καὶ αὕτη] ἀσε 

90, 91. 147, 148) 228, 230, 332. α ὃ Χαλδ. 49)ϑ. ο Χαλᾷ. ο βαο,. 

4ς) τιοό. οβασ. ὑπο τῶν Χαλδαιων 48. ὁ βασ. Χαλδαίων ὙΒεοοάο- 

τεῖ. (υἴ ἰη (οά. 229 τλθ0) ἴῃ Εα. 1. ο. ὕορι, 

ΧΧΧΙ. Καὶ] Ηἰς ποναπὶ Ψίποιεπι ἱπορίαπε 530. ΑἸ]ά. ΑἸεχ. 

Κα ϑιαν. Δαρ. ὁ Μηδ. παρίλ. τὴν βασ.] παρελαξεν τὴν βασ. 

Δαρ. ο Μηδ. 34. Δαρεῖος] τα ὅθ ἀγσουϊο Αὐτὰ. Οοαά. ταη- 

ἴὰπὶ πο οπιπῦδ. Ατπι. Ἑα. ὁ Μηδ.}] , 230. τὴν βασ.} - αυ- 

του21ο. ὧν ἐτ. ἕξηκ. δύο} α 232. νιὸς ἐζηκ. δυο (ἢς, ἐτων οπ!ο 

τησηπάοίς) 62. 147. 

1. Ἦος εοαπια ἐὰπὶ 44. υἵχυς δὰ ὁ βασιλεὺς ἴῃ 7. φὈπηπηδῖα 

ργαίετταϊτς ΟἾγγί, υἱν ἴω σοπιπιξηΐ, ρεηρεῖυο ἴῃ απ. καὶ ἤρ. 

ἰνώπ. Δαρ. καὶ κατές.] βασιλεύσας ὁ Δαρεῖος ἔςησεν “Γφοάοτεῖ. (υ 

ἴθ Οοά. 229 πιθὸ) ἰῃ Ἐά. 1Ϊ, τιγό. ἐνώπ. Δαρ.] Δαρειω 232. 

Ἔ γέρε Θεός. κα ϑῖν. Μοίᾳβυ βασιλείας] -᾿ αὑτοῦ 34, 35» 43, 

230, 432. Ὑπεοάοτεῖ. (υΣ ἴῃ Οά. 240 τηε0) ἰμ Ἐά, ]. ὁ. εἴκοσε] 

καὶ εἴκ. ΟΒς. 5ϊαν. Οὗτος. αὐτοὺς} (330. ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐν 

ὕλη τῇ βασ.} ἐπι τῆς βασιλειας 230. ἐν τάση τὴ βασ. 355 τοῦ. 

ΑΙοχ. 

1. Καὶ] κ 439. (4 8ϊαν. Οἴτοφ. αὐτῶν 197 α Ὑμεοάοεϊ. 

'π Οοὰ. 229 πῖϑο, εἴ (ρρίεῖιιγ εχ δῖο (οά. ἴῃ ἘἙὰ, ᾿ὶ, 11γ)6.. αὐτοῦ 

(ἔς) 432. πάντων αὐτῶν ΟἸάξ. ὃς] καὶ 36,.48, κι, 231. ΟΠ. 

ΤὨεοάοτεῖ. (αἴ ἱπ Οοά. 229 τὰςο) ἴῃ Ἐῤ. 1. ς. Απῃ. 1. δἰῆαυε. Αὐπὶ, 

ἙἘὰ. ων 23, 26, 33, 35» 42» 49, 87ν 90» 91; τού, 148, 228, 232, 

233. Οομρὶ. ΑἸά. Αἱεχ. ϑ8ῖαν. ο (80) 34. ἣν Δαν. εἷς] εἰς ἢν 

Δαν. 35. εἷς ἐξ αὐτ.} ἐεγείας δῖαν. Οἰἶορ. ἐξ αὐτ. ὅϊν. Μοίᾳ. 

τοῦ ἀποδ. αὐτ. τὰς σατρ.} τα τὰς σατρ. αποδ. αντ. 23, 62) 147. τᾶ 

απο. τοις σατραπαις 430. σατράπ.] ἐχρηπητ ἄρχοντας (εχ 5γπὸ- 

τῃ8ςΠ0) δῖαν. Μοίᾳ. λόγον] λογω 35. ὕπως] οπερ (16) 130. 

εἰ Θεοῖς. ὃ βασ.] κα ὁ σεο. Ο γεα ((ο) ϑιαν. Οἴτοξ. ἐἔνο- 

χλῆτ.] ἐνοχληση 62. οοηγμπαίαπὶ δίδν. Οἰἶϊτος. ᾿ 

Π1Ι. Καὶ ἣν Δαν. ὑπὲρ αὐτ.} Χά καὶ ἣν Δαν ζζο. 23. α ἜΠοοάο- 

τεῖ. ἰπ Οοά, 229 ταεο, {εὰ μαῦεῖ ἢδος 'π ὑπο 4]1ο (οὐ. εἴ καὶ ἤν Δα- 

νιὴλ ἀρποίςεγε νἱἀεῖυγ ἴὰ Ἐπ, 1, 1177... α ἣν ό2, 47. ὑπὲρ αὐτ.Ἶ 

νπερνιχὼν νπερ τες ταχτιχδς χῶϊ τῆς σατραπας, εἴ ἀεϊηάς ττὲ8, νεῖ αυδ- 

τὰοτ, νοςε8 εγαῖαε ἰμηῖ, 22. υπερνιχὼν ὑπερ τοὺς ταχτ. κῶ! τἜς σᾶτβ. 

κατέναντι τοῦ βασιλέως 34- εδάεπι παρεηΐ, ἰῇ αυοά τοῦ βασιλ. 

οπιϊταηῖ, 26, 48, ςτ, 231. ΟΠΐζ. υπερ τοὺς συνεκτικδς κῶὶ τοῦς σᾶς 

ατουϊο Ατην. Ὁοάά. υπάεοϊπη. οογαηι οοἰΐο Αχηλ. 1. αὐτοῦ 1} τραπᾶς καΐϊεναντι ὅ2, 147. εδάεπι ἨδὈεῖ) ὨΠΠ. υοά συνεχτες ἱερεῖ, 23- 

α ἄται. Οὐκ: ἰαπίατη ποᾺ ἘΠ ΠΕΣ Ἀττι, Ἑά. ἐκήρυξε) ἐκηρυξζαν ὑπερενίκα καὶ τοὺς τακτικὲς καὶ τοὺς σατράπας κατίένοντι Τ μεοάογεῖ. 

ἧς. περι 2} ἐπὶ 34. εἶνα!] του εἰναι 42, 230. ΑἸεχ. αὐ- ἰἴπ Εά.1.ς. νεῦμα] τ Κυριβ 34.- “ἢ Θεὸ 230, 233. Ἔ ,απέως 

τὸν] αὶ 90) 233- τρίτον} καὶ τρ. 35,330. . ἐν τῇ βασ.] της 
βασιλειᾶὰς το6. “ἢ αντου 22, 34,355 30, 43, 48, ς΄, 89, τού, 230, 

231, 232,).233- Οοιρὶ. ΑἸοχ. Ομὶρ. Οορῖ. Αγ. δίαν. Ασγῃ. 1. δ]ϊ}- 

416. Ατῃι. Ἐάὰ, 
ΧΧΧ. ὙΤοζυτῃ οοπιπιᾶ μαθεῖ ἤς, Βαλτασ. ο βασ. ο Χαλδ. αναι- 

ρεϑη ἐν ἄντὴ τῇ γυχτι 233. ἐν αὐτῇ} α (ῆς) ζό. -Ἡ δὲ το6. εν 
ταντη 22, 51) 148, 21. (μῖρ. Ὑεοάογεῖ. ἢν Οοά. 229 τηθο, [οὰ 

ποη ἴῃ Ἐάὰ. Ἰΐ, τι71. ἐν ταὐυτὴ ὃν 34. ἄνῃρ. Βαλτ. ὃ βασ. ὃ 
Χαλδ.] Βαϊιαίαγππι τέρεν Οὐαί ἀκξογεηι οσοίδεγεπι ϑλν. ΟἸγορ. ἀνηρ. 

Βαλτ. ὁ Βασ.] Βαλτ. ο βασ. ανηρ. 22 30, 48, 231, ὸ βασ. ὁ 
Χαλδι) , 11. Ππαδεῖ ἰὼ οἰιαγδξζ, πηηοτο Αἰοχι κα ὁ βασς .. 33) 62, 

Αἴ. 1. τοερισσὸν) λα 230. τοερισσοτερον 33: 87, 228. τι περισ- 

σοτερὸον 91. ΕΧρτϊηηῖ λεῖον τω. 1. Ἔν 31, 34, 35. 369 48, 40» 

ξ1, όχ, 87, 90, 91, τού, 1475 228, 232, 233- Οοιμρὶ. ΑΙεχ. ΟΒῖρ, 

Ἄται. Οσάά, ταπίη ΠῚ ποι οπῖηες. Ασπ). Εά. ἣν ρει 23. ἐν 

αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτω 111,.33. καὶ ἐν ὥντω ΤΗοοάοτεῖ. ἰῃ Οοά. 220 πλέον 

(δὰ ἴῃ Εἀά. 1. ς. οἱ ψαϊ. ἐν αὐτῷ, {δὰ ἐν ἱπ ομαγαξῖ, πλΐποτε,. Αἰεχ. 

καὶ ὁ βασ.} γορίεγ ἦος τες Οορι. ὁ βασ. κατές. αὐτ.} κατες. 

αντ. ο βασ. 34. κατέςησ.] τροσεδοκα τοῦ χαταρησῶι 235 62, 147. 

ἐφ᾽ ὅλ. Κυριον εφ᾽ ολ. 34-. λ ὅλης Ατδῦ. 

ΙΝ. Καὶ οἱ] οι δὲ 34. Ὑπεοδοτεῖ. ἴῃ Ἐἀ, ἢ, 1 178. οἱ γὰρ Ἔδεο- 

ἀοτεῖ. ἰπ σά. 220 πιεο; εἶ μι ὑπὸ αἷἱο ᾧοα. σατράπ.) εχρεϊπις 



ΚΕΦ. ΝἹ. 
5. πᾶσαν πρόφασιν χαὶ πιαράπ]ωμὰ καὶ ἀμπλάχημα οὐχ εὗρον χατ᾽ αὐτϑ, ὅτι πτιςὸς ἦν. 
6. πον οἱ ταχτικοὶ, οὐχ εὑρήσομεν χατὰ Δανιὴλ πρόφασιν, εἰ μὴ ἐν νομίμοις Θεξ αὐτδ. 

᾿ταχτιχοὶ χαὶ οἱ σατράπαι παρέςησαν τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπαν αὐτῷ, Δαρεῖε βασιλεῦ, εἰς τοὺς 
Συνεξουλεύσαντο πάντες οἱ ἐπὶ τῆς βασιλείας σου, ΕὐΑτηγει. χαὶ σατυᾶπαι, 

ἴο.᾿ 

11. 

. αἰῶνας ζησι. 

. εἶπον] εἰπὰν 23, 26, 49, 90, 91, 148, 149) 232. ΟΠ). 
. ἈΠ. 1. 

σεται 34) 232. 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤᾺ ΤῸΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ. 

ἣν 
Καὶ εἰ- 

Τίτε οἱ 

Ρ ς 

ὕπατοι χαὶ τοπάρχαι, τ ςῆσαι ςάσει βασιλικῇ, χαὶ ἐνισχύσαι “εἰμεν; ὅπως ὃς ἂν αἰτήση αἷ-- 

τήημὰ πταρὰ «παντὸς ϑεῖ χαὶ ἀνϑρώπου, ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλ᾽ ἢ 
. δληϑήσηται εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. 

ἢ παρὰ σϑ, βασιλεῦ, ἐμ.- 

Νὺν ὅν, βασιλεῦ, ςῆσον τὸν ὁρισμὸν, χαὶ ἔχϑες γρα- 

φὴν, ὅπως μὴ ἀλλοιωθῇ τὸ δόγμα ΠΕΣ χαὶ Μήδων. Τότε ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐπέταξε 

γραφῆναι τὸ δόγμα. Καὶ Δανιὴλ, ἡγίχα ἔγνω ὅτι ἐνετάγη τὸ δόγμα, εἰσηχϑεν εἰς τὸν οἶκον αὐ-- 

τϑ, χαὶ αἱ υυρίδες ἀνεῳγμέναι αὐτῷ ἐν τοῖς ὑπερῴοις αὐτοῦ χατέναντι Ἱερουσαλὴμ, καὶ χαιρὲς 

τρεῖς τῆς ἡμέρας ἦν χάμπ]ων ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῶ, χαὶ «προσευχόμενος χαὶ ἐξομολογέμενος ἐναν- 

τίον τ Θεᾶ αὖτϑ, χαϑῶς ἣν ποιῶν ἔμπροσθεν, 

ἄρχοντες (εχ ϑγπηπιᾶςο 0) 5[δν. 
ἴὰ ΠῚ ΠΟΙ. ΟΠΊη68. Ατη). Εά. 

-Ἔ πεἰοινρὶ ἐγαπὶ εἰ Δτην. Οὐ ά, τΔπ- 

πορόφασ. τ᾿ --σρόφασ. 25] α αἰϊογυῖγ. 

εἴ αι 115 ἱπτοηασεης τὉ6. εὑρεῖν] α 230. δῖαν. Οἤτοσ. Δα- 
νι} τοῦ Δαν. Τεοάοτεξ. (υἱ ἴῃ (ὐοά. 229 πγεὸ) ἰπ Ἐά. 1. ὁ. ἐκ 
τῆς βασιλείας 22, 34.) ς10221. (Πΐσ. ΟἸΠγγῇ, νὶ, 'π σοπηπιθηΐ. ῬοΓβδ- 
ἴυο ἰῃ ΠΔη. Τμεοάογεῖ. (πο ἴῃ (οά. 229 πιέο) ἴῃ Ἐά. 1. ς. Ἐ ἐκ 

τῆς βασιλειας ἄντοὺυ 36, 43. -- καὶ εκ πλαγίων βασιλειὰς 62, 147. 
Ἔ εκ τὐλαγιίὼν βασιλειας 21. τινὰ τῶν αντιγραφὼν ἔχει; ἐκ πλαγίων 

τῆς βασιλείας Ὑ μεοάοτεῖ. ]. ς. καὶ Ὡᾶσαν πρόφ. .1. 220. πᾶσ. 
γὰρ τρόφ. Ὑεοάοτει. (υῖ ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἰπ Ἐά. 1]. ς. τασα 
προφασις 33,87, 91. 149, 228. ΑἸά, ἢ χινησαντες 34. ὧσ- 

ραπῆ.} παν παραπῖ. 42. ὙΓΠεοάοτεῖ. (υξ ἴπ Οἀ. 229. πιεο) ἴῃ Ἐὰ. 1. ς. 
καὶ ὠμπλ.] α ΟΙῖς. Ογγ, νἱ, 1. ὁ. ἀμπλάκημα] αμϑλάκημα 
1Π|, 34) 35) 91, 147,)232. αἀμπλάκημα ἴπ οδαγαέξ, τηΐποιε Αἷοχ. 
ογιό ἐεἰδέμι (ορῖ. εὗρον] εὑρεϑὴ 35) 872), 91) 228. ΑΪά. 

κὺτϑ} ἐν αὐτῷ ΤἈεοάοτεῖ. (ας π΄ Οὐ. 259 πιθὸ) ἴῃ Εά. 1. -. ἐρπίγα 
απίείεπι ᾿ορῖ. -Ἔ τι 44. τ᾿ χαὶ εὐτᾶν οἱ ταχτικχοι οτι οὐχ ευρησω- 

μὲν (ἢς) κατα Δανιηλ 62, 147. ἦν] -Ἐ συπὶ δὰ Ρυ ΠΉ ΠΟ καὶ 

παν ἀμπλωχημῶ οὐχ, ἐνρεϑὴ κατ αὐτοῦ 23. -Ἐ εαάεπὶ ἤπε ὕρῇο 

147. 
ν. Καὶ] α Ἰϊπεοάοτεί. (υὐ ἴηΠ (ὐοά, 229 πιεο) ἱπ Ἐά, ἢ, 1178. 

᾿] 

κοτ 

εἰϊεμπὲ 

τακχτικ.} τῇ, ἐκεῖνοι 22, 48, ζτ, 231. (Πρ. Ομ γγῦ. νἱ, 
ἴῃ ςοπιπιεηΐῖ. ρέτρεῖυο ἴῃ ΠΔη, -ἰ ἐΐς Θεογρ. οὐχ.] οτι ουχ, 62. 
147. εὐὑρήσομ.} ευρησωμ.. 3) 62. εὐῤισκομ. 23. κατὰ Δᾶν. 
τρόφ.] τροφ. κατα Δαν. 26, 230. κατὰ Δαν. τοῦτο (ῇς, πιεπάοίε 
ΡΓῸ τουτον) τασᾶν τὴν τροῷ. ό2, 147. εἰ μὴ] -Ἐ εὑρησωμεν ἐπ᾿ 
αὐτὸν 62, 147. νομίμοις] νόμοις 111, 149, 230. (ορί. νομίμοις 
Ἶη σμαγδᾶ!. πηϊπότε ΑἸεχ. 

ἍΙ. Τότε--τῷ βας.} καὶ προσίασι τῷ βαςσ. οἵ τε ταχτικοὶ καὶ οἱ 

δατράπ. ΤὨεοάογοεῖ. (υὐ ἴῃ Οοἀά. 220 τἠξοὶ ἢ ἴῃ Ἐά4. ἢ, τ1γ8. ο; 

ταχτ. καὶ] α 148. οἱ σατρ.} - οὐτοι 62, 147. κα ὁϊ ΟΙΠΐρ. 
σατράπαι] εχρτπηϊε ἄρχοντές (εχ ϑγπιπιδοῃο) αν. τῷ βασ.} 
ἐογαη γερε Οὐτὰ απίουϊο ΑΥΠῚ. 1. εἶπαν] τὼς Ῥγωτηϊπτιῶς δέ, 

147. εἰπὸν 22) 335)34) 36» 42) 48) φ1,) 62, 87, 147, 228, 230, 231. 
Ομίρ. ΟΙμγί. νἱ, ἱπ σοτηπιεπῖ, Ρεγρεῖιο. ἷῃ ῬᾶπῸ λέγεσιν ΓΓΒεοδοτεῖ. 
(υἱ ἴῃ (οα. 229 π|εο) Απῃ. 1. αὐτῷ Δαρ.} κα 230. 

ΨΙΙ. Συνεξουλ.} σοι βασιλει συνεδ. ὦ 30. συνεξελευσαν 148. 
συνεςήσαντο 33,) 87) 91,228. ἐπὶ τῆς βασ.] ἐν τῇ βασιλείᾳ ὙΒεσ- 
ἀοτεῖ. (υκ ἰῇ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1ἷ, τ1γ8, ἐς υὐ γαῖ. ἰῃ ὍΠῸ Δ]10 
(σά. φρατηγ. .1 σρατ. τε 230. καὶ 13] 33, 49, 90, 91, 228. 
σᾶτρ. ὑπ. καὶ τοπ.] τοπ. νπ. καὶ στρ. 230. Ἰπεοάοτγεῖ. (με ἵπ (οά. 

520 τη60) ἴῃ Ἐά. 1. ο. {4 υἑὐ Ναῖ. ἴπ αη0 4]. (οά. τοπ.. καὶ ὑπ. καὶ 
σατρ. ΟΟμΡΡΪ. ὕπατοι] νπαρχοι 33, 87, 88, ο᾽, 228. ΑἸὰ, τξ 
φςησ.} καὶ του τησ. 36. κα τὰ 148. τάσει βασ.] κα 23ο. ςᾶσιν 
βασιλικὴν 3ς, τού, 233. ΑἸεχ. ΟΠΐρ. καὶ ἐνισχ,] ν 330. κακαὶ 
130. ἐνισχ.}] τοῦ “χ; 130. ΘΧρτπηϊτ τῇ ἕνισχ. Αττη. τ... ὁ- 
θισμ.} - ἀπωπε Αὐτη. ὃς] τᾶς ανϑρωπος ος 330. ὡς 62. 

κ 36, 33, 36, 48, 49, ἣν 87, 90, 91) 147, 231. ΑΔ. ἄν] ΑΙΔ. 
ἐὰν 22, 26, 33, 34» 36, 42, 48, ς1, 87, 91) τού, 140, 228, 231) 233. 
Οομρῖ. Ομἷς. Ὑπεοάοτεϊ. (υϊ ἵπ Οὐά. 220 πιο) ἴῃ Εά. ]. ς. (δά αἱ 
δῖ. ἴῃ μηο δἱίο (οά. αἰτήσῃ) αἰτὴ 23γ 62. αἴτει 147. οὐτη- 

αἰτησήται 33» 35, 42) 49, 87) 90) 91) 1ού, 130, 
148, 140, 223, 233. ΟΟΙΏΡΙ. ΑΙά. ΑἸ]εχ. τις ῥγρσηϊταηϊ 13, 49, 87» 

90, 91,148, 228. -ἢ τις 46, 233. αἴτημα} -Ἐ τις 22, 36, 48, 

᾿ἔπιϑες ἃς. 

“γιὴ}λ} αὐτου απιὶ ργαηγ τος Οδογς. 

Τότε οἱ ἄνδρὲς ἐχεῖνοι πτἀρετήρησαν, χαὶ εὗρον 

51» “1. Ἢ αρα τὰ βασιλέως (ἢς} 510. ροηὶϊ, ποθ δὶς, [δὰ ροῖξ 

ἀνθρώπε, ΘΟ γυζ. νἱ, ἴῃ σοτῃπιεηξ. ρεγρεῖιο ἴῃ ἤδη. παρὰ παν]ὸς 5:5} 
α παντὸς 48, ςἰ, 221. Ατὰθ. παρα... ϑέου οαπὶ ἔρατῖο νΆζῃο ἴῃ- 
τεγοθάεἠτε, ὁχ 400 νῸΧ Ὀγον 5, ἔοσῖε του, ΓΝ εγδίᾳ, 22. παρὰ ταντ. 

τοῦ 3:3 ΑΙά, καὶ ἀνϑρ.} η ανϑρ. 22» 48, ς΄, 221. ΟΡ. Ατπι. 1. 
ἃς Ὑπεοάοέες. (υὐ ἴσα Οὗ, 220 πιοο) ἴῃ Εάὰ. ]. ς. [δά υὧὐ ΝΑϊ. ἴῃ υπο 

αἷο (οά. α' ἐ σρώπου] ανϑρωπωὼν ΠῚ, 33, 3.) τοῦ, 228, (Πΐρ. ἐν- 

ϑρώπου ἰῇ οἰιάγαξξ, τοϊποῦς ΑἸοκ. βασιλεῦ) , ὙΠοοάοτγει. (υξ ἷἰπ 
(οὐ. 329 πιεο) πη Ἑάὰ. 1. ς. ἐμξδληϑήσητ.] εὐδληϑησῖν, 11,345, 

᾿4ς).90, τού, 148, 228, 230,231,232. Οοπιρὶ. ΟΠ. ΟἸγγῇ, νὶ, 1. ο. 
ὙΠεοάοτει. (ας ̓ῃ Οὐά. 229 πιεο) ἰπ Ἑά. 1. ς. ἐμδληϑήσηται ἴῃ ο[ια- 

᾿ταᾶ!. τηΐποσο ΑἸἴεχ. 

ΨΠΙ. 8ν] α Ατιῇ. 1. βασιλεῦ} α 230. ςσσου] γησαι 

34. τὸν ὁρισμ.} κα τὸν 3ς, τού, 230. ΑἸεχ. Ἐ σου 130. καὶ 

ἐἶκϑ. γρ] κα 33, 4ον 87, 90, φῖν 248, ΑΙδ,κ καὶ 3. ἔιϑε] 
ἐκϑου 23. γραφ.] τὴν γ. ὙΠεοάοτες. (υΣ ἰπ Οοά. 

220 πΊ60) ἴῃ Ἐάὰ. ἰΐ, 1179. μὴ ἄλλ. τὸ δ'7 Ὀἷ5 (τρία 62. δόγ- 
μα] δόμα ΑΙά. Περσ. καὶ Μήδ.1 Μηδ. καὶ Περσ. 22,23, 35» 36, 
48. ξῖ, ὅπ, 89, τού, 1.4.7. 231) 233. ΑΙεχ. ΟΒῖρς. ΟΒεγῦ. νὶ, ἴῃ σογὰ- 

τδηξ. ρεγρεῖιο ἴῃ Ὅλη. ὙΠεοάογεῖ, (ας ᾿π Οὐά. 220 πιθο) ἴῃ Ἑῤφ. 1. ς. 
ΑΥδῦ. ϑίαν. Αττῦ. 1. κ καὶ Μηδ, 230. - ὁπως αν μὴ παραλλαγὴ 
χκατίναντι τατα 22, 36, 485 ς 1,231. Τ᾽ εοάοτεῖ, (υϊ ̓ῃ Οὐ, 550 πηεο) 

ἱπ Εἀά. 1. ς. [ὁ ποὴ -Ἐ πῶς ἴῃ πηο αἷἷο (σά. -Ἑ εδάειῃ, πῇ αυοὲ 

με ὦν, Ομϊσ. “Ἔ Ὅπως οὐχ, υπερδησεται 23, 62, 147. 

μὴ ταραγῥαφῇ κατέναντι τότου ΟΒιγί. νὶ, 1. 5, -Ἐ κι πέππο ἱσαηστε- 
εἰϊαιεν ἐϊ]ω δῖαν. Οὗτος. -Ἐ οαάειη ἀποὶβ ᾿ποἰυα δ5]αν. Μοίᾳ. 

ΙΧ. Τότε] εἰ μὶς δῖαν. Οὔτορ. Δαρεῖος] " 220. ἐπέ- 
ταξζε] ἐταζε 148. εχέλενσεν 330. γραφῆναι!) τὴν γραφὴν και 
ὙπΜεοάοτεϊ. ἴῃ (σὰ. 550 πιεο, [δά τὴν συγίραφὴν καὶ ἴῃ τα; ̓ϊ, α170, 
{εἀ γραφῆναι ἴῃ ὑπὸ αἰϊο (σά. 

Χ. Καὶ Δαν.---δόγμα) α ὙΒεοάοτεῖ. (ποη ἱ ἴῃ (σά. ᾿" πΊ60) [εἀ 

ἴῃ Ἑά. 11, ττ8ο, {εἀ δα ἴεγα πιοχ μαθεῖ, χαὶ 15] μα δῖαν. δΔα- 
Δαν. ἣν. ἔγνω] ὡς ἔγνω Δαν. 

34. ἢν. Δαν. ἔγνω 23,) 26. εἰσηλϑ-. εἰς τὸν οἶχ. αὐτῇ} εὐδὺς εἰς 

τὸν οἷκ. αὐτῷ εἰσελθὼν ὙΤ πεοάοτεῖ. (πο ἰῃ (οὐ. 229 πιοϑὸ) ἴῃ Εά. 1]. ς. 

αὐτῷ 19] ἑαυτοῦ 46, τού. ΑἸεχ. καὶ “5] 44 ϑ8ϊῖαν. καὶ αἱ 

ϑυρ. ἀνεωγμ.} καὶ ἡσαν αἱ ϑνρ. αὐτου ανεώγμ. 34. καὶ ιν γαρ ϑυρ. 
ανεώγμ. ὙΠεοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 220 τηεο, [δὰ τῶν ϑυρίδων ἀνεωγμένων ἴῃ 
Ἑά. 1. ς. - σαν 2320. κα αἱ ΟΒϊς. αὐτῷ] κα 345 τού, 22. ἐν 
τοῖς ὑπ. αὖτ] 4.330. τοῖς ὑπερῴοις] τοῖς υπεροριοις 149. τω νπερώω 
τοῦ. αὐτῷ αἿλ 33» 345.49, 99,91» 228. ΑΙά. καὶ καιρ.} 
χαὶ ἣν καιρ. 34. καὶ ΤΒοοάοτεῖ. (αὐ ἴῃ Οοά. 229 πι60) ἰη Ἑά. }. ο. 

{εὰ μαδεῖ 'ῃ ἀϊποῦι5 4115 Οοαά. χαιρ. τρεῖς} τρ. καιρ. ὙΒεοάοτεῖ, 

(αι ἰπ Οοά. 220 πιεο) ὦ ἰπ Ἐά. Ἰ. ς. [δὰ καιρ. τρ. ἰῃ ἀποδύς δἰ Πἰς (δά. 
τῆς ἡμ. ἦν ν καμπῖ. ἐπὶ τὰ γ. αὐτα} ἣν καμπῖ. τὰ γον. ἀντου τὴς ἡμ,. 
2320. κα τῆς 231. ΔΛ ἣν ἢΐς 34. α ἐπὶ 34, 90, 230 υἱ πηοέο νἱ] ἀϊηγι8, 

4212. ϑῖλν. Απῇ. 1. λύττα Απτη. Οοάά. ταπῖιπ) ἕο σπιηεβ. Αττη. 

Εα. καὶ τρροσευχ.} αὶ 140. εἰ ῥγέσα!μς ο Ατηι. Ὦ 2γεραίπε ε 

ἢπὸ εἰ ϑαν. Ν]οίᾳ. καὶ ἐξομ.} λα 230. ἐναντίον τῷ Θ.] ἐμ.- 

προσϑεν του Θ. 149. τῷ Θεὼω 230, εογαᾶπι (ἐνώπιον) 2δεο οςυπὶ ατῖϊ- 

οἷο 8᾽αν. Οἰἶΐγορ. αὐτῷ υ11.1.. Ὑεοάογεῖ, (αὐ 'π Οοά. 229 πιερ) 
ἴῃ Ἐά. 1]. ς. [δὰ παδεῖ ἰῃ ἀυοδι5 αἰϊὶς Οοάά. α Οορῖ. ἔμπροσϑ] 

και ἐμπρ. 34- τ᾿ αὐτου ό2, 147. 

ΧΙ. Τοΐυηι ςοπιηᾶ δὶ5 (τρί. (εἀ ἴῃ μοήξεσίογα ἰοςο νἱγρυΐα ττληΐ- 

ἤχυπ), τοῦ. Ἧοο οοτηπ)ᾶ οὐπὶ (ἐφυεπτὶ ργαῖτογαλιτῖς ( ̓γγί. νἱ, ἴῃ οοπα- 

εἴ Ἅ 

Ἢ ὁπὼς ἂν 



- 

τι ππτασε, 

ὑερι 

7 ς » Ν 

λεόντων χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΣΝΑ. 

τὸν. Δανιὴλ ἀξιδντα καὶ δείμενον του Θεδ αὐτδ. 
ΚΕΦ. γι. 

Ν ’ ’ ΡΞ ᾿,᾿,᾿,᾿,᾿,᾿ 

Καὶ προσελϑόντες λέγουσι. τῷ βασιλεῖ" βα- τ5. 
μὰ Μ δ'θ ΒΩ ἃ, ΠῚ 4 ν΄ Ἂ ν ἰδ ν, 3 7 

σιλεῦ, οὐχ, ὁρισμὸν ἕταξας, ὅπως πᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν. αἰτήσῃ πταρὰ “σαντος. σε8 χαὶ ἀγθρώπε 
ὲ 3 ᾿ς 9 5 ρ" ρ᾿ ᾽ ΑΗ ’ ρ᾿ 

αἴτημα ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλ᾽ ἢ παρὰ .σβ, βασιλεῦ, ἐμδληϑήσεται εἰς τὸν λάχχον τῶν 

 ΟἜΤΑΟΙ, 

αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας, οὐχ, ὑπετάγη τῷ δόγματί σου, χαὶ χαιρᾶς τρεῖς τῆς ἡμέρας αἰτεῖ 

ἀληϑινὸς ὁ λόγος, χαὶ τὸ δόγμα Μήδων χαὶ Περσὼν ἃ «ταρελεύ- 

᾽ 2 ἜΜ " τς νον Ν εν “ἡ ᾿ 

Τότε ἀπεχρίϑησαν, καὶ λεγουσὶν ἐνώπιον τὰ βασιλέως, Δανιὴλ, ὁ ἀπὸ τῶν. υἱων τῆς 

»- ρ, ρ᾿ ᾿ 9 ἰων ΄ ε -Ν ε Ν " .» “«φ2᾽ 

παρὰ τοῦ Θεξ αὐτὰ τὰ αἰτήματα αὐτα. “Τότε ὁ βασιλεὺς, ὡς τὸ δημα᾿ ἤχουσε, πσολὺυ. ελυχήση 

δον ὡ “ “2 ᾿ .Ν Ν Ὡ ε Ζ Ἂ 5 δὴ 

ἐπ’ αὐτῷ, χαὶ περὶ τοῦ Δανιὴλ ἠγωνίσατο τῷ ἐξελέσϑαι αὐτον, χαὶ' ως. ἑσπέρας ἣν ἀγωνὶ ζόμενος 

τῷ ἐξελέσθαι αὐτόν. Τύτε οἱ ἄνδρες ἐχεῖγοι λέγουσι τῷ. βασιλεῖ, γνῶνι, βασιλεῦ, ὅτι τὸ δύγ- 

᾿μα Μήδοις χαὶ Πέρσαις, τὰ πᾶν, ὁρισμὸν χαὶ φάσιν, ἣν ἂν ὁ βαςιλεὺς ςἥση, ἃ δεῖ ππαραλλάξαι. 

Τότε ὁ βασιλεὺς εἶπε, χαὶ ἤγαγον τὸν Δανιὴλ, χαὶ ἐνέξαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντωγ" 

“χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιὴλ, ὁ Θεύς σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐγδελεχῶς, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε. 

Καὶ ἤνεγχαν λίϑον, χαὶ ἐπέϑηχαν ἐπὶ τὸ ςόμα τοῦ λάχχου, χαὶ ἐσφραγίσατο ὃ βασιλεὺς ἐν τῷ 

τηθηΐ. ρερεῖυό ἱπ Ῥά4π. Ἦος ΤοπΊπιᾶ Ῥτρτοστοῖπς ὙΠΒεοδοτεῖ. ἴῃ Ἐά. 

τ, 1182, {εὰ ραγρηγαίξιος Ἔχργίπηῖς ἢ σομ]λεὩϊ, καὶ 151. Αἴτη. 

“Οοάά, ἰαπτυπι πο οἴηπε5. Ατη). Ἐά. ἐκεῖν.) α 26. παρετή- 

"ρῆσαν) παρετηρησαντο 22) 36, 48, ς1) 231) 2325) 233. ΟΠπῖσ. εἐχρη- 

᾿τημηΐ κατεσκόπησαν Ατιη. Οοὐά. ἀεςεπ, αὐτὸν 42. “Ὁ τὸν Δαν. 

εἴ εἃ ποη μαδεηΐ τποχ, 22, 16, 48, ς1,) 221. ἀξιᾶν. καὶ δεόμ.} καὶ 

᾿ ἀξ. καὶ δεομ. όα. φμοαί τοραῦ! εὐ Μιρρίίεαιως οἢ Ἄττῃ. τ. τῷ Θεξ 

αὐτοῦ} ἐμπροσϑὲν τοῦ Θ. αὐτοῦ 22,23) 33» 34» 16, 48, 495) 51, 87» 

ρο, 91) 147, 148, 228, 231) 233. Οὐρὶ. ΟΠ ς. ΟΘεοτρ. κα ὅ2. 

᾿ς ΣΙ], λέγουσι] ἀίχεγμπί δῖαν. τῷ βασιλ.} ὑπερ τῇ ορισμιδ 

62, 147). εοναπι τέζε δἷαν. βασιλεῦ 15} κα Τορι. οὐχ] 5χ! 

Ἂς, 42, τοῦ. Αἰεκ. κ,230. ὁρισμ.] τ ψημηὶ Ἄττῃ, αν ἔταξας} 

συνεταξζας ὅ2, 147. {Μ οὐἀϊηαυ ιὶ δῖαν. πᾶς] φείεπηφις (ορῖ. 

ὧν] εν 22, 345 36, 42) 48, 51,231. ΟἸὴς. αἰτήσῃ] αἰτήσει 1409. 

᾿ἀιτησηται 42, 130, 233. ΑἸεχ. παρὰ τ. ϑεξ καὶ νϑρ. αἰτ.] 

αιτ. ταρὰ τ. 9. καὶ ανϑρ. 230. ΑΥΙΠῚ. 1. παντὸς] κα Α᾿ταῦ. 

5] τοῦ 9. ᾿ΑΙά. ἀνθρώπου] ἀνθρώπων ΟΠϊς. αἴτημα) αι- 

τῆσιν 230. ἀλλ᾽ ἢ] εχρηήπιθης ἀλλ᾽ εἰ Ατπ]. Οοάᾷ. {δρίεπη. 

᾿παρὰ σοῦ] ταᾶραὰ του βασιλέως 148. βασιλεῦ 2] α 90, 148. 

καὶ εἶπ. τοτε εἰπ. 230. εἰ αἰεὶ! Αττη, τ. χαὶ τὸ δόγμα] χατα 

τὸ δ. “1.ν148.. καὶ καὶ Ατηγ. (οὐά. ᾿δηΐππι ποη οἴηπέβ. ἄτα. Ἐα. 

"Μηδ. καὶ Περσ.] Περσ. καὶ Μηδ. 148. πααρελεύσετ.] παρασαλευ- 

σετ. 1.4.7. οβες ο(ῇ πιμίαγε τον. Οοὐά. ταπίυπι ποη οππο5. Αστῃ. Ἐα, 

ΧΙΙΠ. Τύτε] καὶ τότε ΑΙά, δῖαν. Οἴἶγορ. καὶ λέγ. ἐνώπ. τὰ 

βασ.} και λεγ. τὼ βασιλει 22, 36, 48, 51, 231. καὶ εἰπὸν ἐνωπ΄. ΤῈ 

βασ. 230. 5[αν. Μοίᾳ. α καὶ λέγ. αν. Οἴἶτορ. Καρὶ, εἰ ἀϊεεδαπε 

Απη. Οὐ. ταπτιπιὶ ποὴ οπηπε5. πη. ΕἘά. Δανιὴλ] οτι Δαν. 62, 

14). κα 230. τῆς αἰχμ. τῆς Ἰουδ.] εαρ οἷς Κμααϊεῖς ἤπε ἀπίςυ- 

}19 ὅῖαν. Οὔτορ. σου} -Ἡ περι του ορισμου ει εταζας 22, 335 36, 

48, ςτ, 88, τού, 2531, 232, 233. Αἰεχ. ΟἸ γί. νἱ, ἴῃ σοπγπηεηῖ. ρεῖ- 

Ρεῖιο ἴῃ Ῥδη. -Ἐ εαάεπ), πὶ αυοά ενεταξας Παῦεδηῖ, 34) 62, 147. 
᾿ΟΠΐξ. ἘἘ ὑπερ του ορισμου 8 ἐνεταζας 23. -Ἐ εἰ ποη γαίίομεμ ἠαὐεὶ 

ἦε πιαπάαίο φιοά πιαπάαυϊβὲ 5ϊλν. Οἰἶζγορ. -Ἐ εδάξην, [δά εἰ πο σαι ΐο- 

ΩΣ λαϑεὶ τποἷβ ἱπο αϊῖ, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ καιρ.] ἀλλα καιρ. 34. 

αλλα ἐν καιρω 230. κα 233. εἰομὶπι ἐδπβογα ϑίαν. τῆς ἡμέρ.} 

α τῆς 48. “28. ΟΠιγί. νὶ, 1. 6. υὐπιηαις Αὐπ). 1. αἰϊΐψαε. Αττῃ. 
Ἑά. αἰτεῖ] αἰτειτῶι 235 33» 34» 35» 4327) 40, 62, 87, 90, 91, τού, 

130, 147, 148, 140, 228, 832, 233. ΟΟἸΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟΠΐξ. τ 
Θε5] α τῷ 23,1. τὰ αἰτήμ.) α τὰ ΟΠὶρ. Αἴτη. τ. εἴ Αγην Οοάά, 
4Π1 ἄπο. με ῥίοποπ ἣπε απίουϊο Ατπλ. Οοάά. τεϊχυ!. Αἰτη. Ἐὰ., αὐ- 

τοῦ υ11.} ὄ 147. ΟΠιγί, νἱ, 1. ο. Αγ, Οὐοάά. ταπῖαπιὶ ποη Οἴηηε5, 
Αγ. Εά. 

'ΧΊΝ. Τότε--ἐπ᾽ αὐτῷ] ὡς ουν ἡκεσεν ὁ βασιλεὺς τὸ ρῆμα τοῦτο 

ἑταραχϑὴ σφοῦρα 230. τὸ ῥῆμα ἤκ.} ηκ. το ρ. τ40. Αἴπῃ. 1. τὸ 
ῥήμα} "Ἔ ἦρος 5ϊαν. ἐλυπήϑη} ἐπλησϑὴη 62, 147. ἐπ᾿ αὐτῷ] 

τσέρι ἄυτω 233. τερι αὐτοῦ ΤηΔΓΡΟ 4118 πιαηι 26. , Αττῃ. 1. 8]}141|6.Ψ 

, Ἄπη. Εὰά. ᾿ περὶ τὰ Δ, ἡγ.} ηγ. τσαλιν περι του Δ. 34. αλλοιωϑη 

περι του Δ. καὶ ηγ. πολυ 220. λ περὶ τὰ Δαν. Ομιγί. νὶ, ἴῃ οοπΊ- 

τή πῖ. ΡαΡεῖυο ἴῃ ἤδη. ἠγωνίσατο) ἡγωνιζετο Ἂς. ρτατηϊαι ἕως 

τρὺς δυσμὰς ἡλίου Οτγ, νἱ, ]. ς. ἰαδοναυὶέ Αττα. Οοάά. ἀξςοτη. 

Ἰοὺ ἔξελ. αὐτ. 15 ---τῷ ἐξελ. αὖτ. 45} κα αἰτεασυῖγα εἰ χιβὲ 115 ἰητειδοεης 
τού, 148, 228, 230, 233. ἹΓπεοάοτεῖ, (υῖ 'π (οἄ, 229 πιθο) ἰῃ Ἐά, ἰ 

1185. τοῦ ἐξελ. 1.1 α τῇ Απῃ, Οοὐά. ἀεοεπι, «αὶ 2 αλλ 

καὶ 34. ἕως ἑσπ.Ἶ εὡς ἡμέρας, 49. 90. εὡς δυσμας ἡλίου 46, 48. 

εως ὥρος δυσμαῖς ἡλιον ξ1,) 231. εἴ ἢς (ἰἰοεῖ μαδεαῖητ δυσμας ἰπ 

(οά. 88 πιοο, εχ 4ιο Ἐχργεα εἴτ. Ἐἀϊο) ΟΠΐξ. -τρος δυσμας τοὺ 

ἡλιοῦ 22, α Οδιγί. νὶ, 1. ς. ἣν ὠγωνιζ.} ἡγωνισατο 87. τὸ 

ἔξελ. αὐτ. 251 α τοῦ 111, 23, 33» 33.» 38 49, 62) 90, 91, 147, 232. 

Ομΐς. Ασπι. Οοὐά, ἀεοεπι. “Ὁ καὶ οὐχ ηδυνηϑὴ 34. τῇ ἐξελ. αὖτ. 

[δὰ τῷ ἴῃ οἐδαγαξξ. πηϊπογε ΑἸεχ. περὶ αὐτῷ ΟΠιγῇ νἱἹ, 1. ο. 

ΧΥ. Τότε οἱ ἄνδρ. ἐκ. εἶτα ταπτασι Ὑεοάοτεῖ. (υϊ ἰπ Οοά. 229 

τγθο) ἰπ Ἑά. ἱϊ, 1182. ἐχεῖνοι"Ἱ -᾿ τοαρετηρησαν ἐπι τὸν βασιλεα 

και ὅα, 147). -Ἔ ελάοπι, πἰῇ χυοά τοαρετηρησαντο ὨΑΌρδηζ, 22, 36, 

48, ςτ,) 231. Ομ. Ομιγί. νἱ, ἴῃ. σοπιαεηῖ. ρεγρεῖυο ἴῃ δὴ. -" 68- 

ἄτη, οἰῆ αυοὰ παρεξησαν ἐπι ὈΔ εαῖ, 23. λέγουσι] ῥροκὶ βιπὲ 

δῖαν. τῷ βασ.] κα 130. γνῶϑι, βασ.} κα Οορ. τὸ δόγμα] 

κ τὸ 34, 36, 49, ὅ2,.90, 147. Οὐπιρ!. κα ὑπιμηᾳυς (βο) ϑ8[αν. 

Μήϑ.] Μηδων 149. τοῖς Μηδ. 36, 48, 431. ΟΠῖς. Ομιγί. νὶ, 1. ς, 

Ἐπ κ Μηδοὶς (ἔοτῖε τοῖς δὰ ΕΣ Ὸ πὶ εγδί.) ς τ. καὶ Πέρσ.] και 

Περσὼν 149. “ἢ οὐ τιαρελεύσεται ΟΟΠΙΡΙ. τᾶν ὁρ.} ταντὰ ορ. 

22, 345) 36, 42, 48, 495. 51) 905 130») 231) 233. ΟΠΐρ. Ομυγί. νἱ, 

1. ς. Ὑπεοάογεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229. πιεὸ) ἴῃ Ἐἀ. 1. ς. 8ίαν. Μοίς. 

τσᾶντος ορισμε 230. κα πᾶν Οὐρὶ. δῖαν. Οἴἶτορ. ὁρισμὸν] ορισμε 

Ἧς. και ςάσιν) κα 230. ἣν] οὐ 230. ἂν] λα ΠῚ, 3ς, τού. 

Οοιμρὶ. Τβεοάοτεῖ. ἰπ ὑπὸ Οοά. 5ϊαν. ἐᾶν 48, {17).231. Ομΐρ. Τμεο- 

ἀοτεῖ. (υἱ ἴῃ (σά. 229 1:0) ἰπ' ἘΔ. 1. ς. ἐῶν ἱπ ομιδταξξ, τίποτε Αἱρχ. 

γήσῃ] φησει τού. Οοτηρὶ. ιγηση 3ς.- οὐ δεῖ} αδ᾽ εἷς (ἢς) 149. 

ποη ῥμϊκάγαπι οὶ δίαν. παραλλαξ.] ταραγράψαι ΟἸυγί. νἱ, 1]. ς. 

ΧΥῚ. Τότε--λεόντ.} ργαιεπηίτς Ὑμεοάσγει. ἴω Ἐἀ. ἃ, τιβ2. 

[εὰ ἀρῃοίοϊς ἴῃ οοπηηεηΐ, ὁ βασ. εἶπε] εἰπεν ο βασ. 430. πιαμαΐα- 

ἐμπὶ ἀἰεαϊε τεχ, εἰ ἀϊοὶ! τες, ουτὰ ἀγύςυϊο δὰ νοσεῖ γον ἴῃ ὉΓΟσῸ6 ἰοςο, 

Απη. 1. ἤγ. τὸν Δαν.} ἡχϑὴ Δαν. 230. ἐνέξαλον] ἐνεξαλ- 

λον 34. αὐτὸν] α 26. καὶ εἶπ. ὁ βασ.] ἀπεκριϑὴ ο βασ. καὶ 

εἶπεν 2, 14). σθ], 23, 26, 33, 34) 35» 36, 48, 49, 41» 03, 

87, 90, 91) 1479 148, 228, 230, 231) 232. Ομὶρ. Ομ γγί. νἱ, ἴῃ σομὰ- 

πιεηῖ. ρετρεῖυο ἴῃ θα. ὙΒεοάογεῖ. (υἱ ἴῃ (σά, 229 γ60) ἴῃ Εά. 1. ο. 

β5ιαν. Οὔτος. Απῇ. 1. αἰϊΐᾳυς. Αππη. ἘΔ. σὺ] α ΠῚ, 35, τού, 
230. Ὑπεοάοτει. (υἵ ἴα Οοά. 229. τιεο) ἴῃ Εά. ]. ς, πιαδεϊ ἴῃ ματα. 

τοΐμοτε ΑἸεχ. ὀλατρεύεις] -[- ἀντω 62; 147. ἐνδελεχ, 1 α Ὁορῖ. 

Ἀπη. Οοάά. τδητιπὶ πομ θπληεβ. Ασηι. Ἐά, σε] ἐκ του λαχχξ 

τῶν λεαντῶν 34- κα 35: 
ΧΥῚ]. Ὑοΐυτ οοπητιᾶ ργορϊεσταϊεῖς Ὑ μεοοτεῖ. (αἱ ἱπ (οὐ, 229 

τη 0) ἰπ Εά. 12, 1183) (εὰ ἴῃ σοπμηξηῖ, δρῃοίς!ε. καὶ 1] α 34 

ἤνεγκαν) ἤνεγκεν ΑἸεχ. λίϑον}] μεγαν λιϑ). ἐνᾷ 22. λιϑ. ενᾶ 

μέγαν 34. λιϑ. μέγαν τού, 149. (εοῖρ. λιϑ. ἕνα 23, 33» 35» 36, 

48, 49, 51) 62, 87, 90, 91, 147. 148, 228, 231, 233: Οομρὶ. ΑΙά, 

Ομῖρ. Ομιγί. νἱ, ἴμν οοτηπγεπῖ. Ρετρεῖμο ἴπ Τλλῃ. δίαυ. Ατη). 1. 41}. 

4υε. Αττῃ. Εά. ἐπέθηκαν] εϑηχαν 91. ἐπέθηκεν ΑἸεχ. τὸ 

γόμα τοὺ λ.} τω φομᾶτι τοῦ Δ. 130. κίφηπι ΟὟ ατιϊουϊο Αὐπὶ. 

Οοάά. τληταπὶ ποῦ οπηπεβ. Ασηι. ἘΔ. ἐσφραψ.} ἐσφραγισᾶν 230. 

Ἢ αὐτὸν ό2, 147. -Ἐὼ αἀντῳ 42. ὃ βασ.} ἡ 1, 230. τρὼ- 

τος ο βασ. 34. διαβεῖ ἴῃ: ομοτβέξ. πιΐποτε ΑΙεκ ὀἐν τῷ δ. τὐπῖν 
τῷ δ. 5] αι αἰκατατα εἰ αι; ἴϊ ἰητεήαοεῃ! 23. ὀ ὠἐμ 1.1 α Οὐρὶ, 
Ομυγί. νὶ, 1. ς. Αγηϊν. (ραά, ταπίυτι πο ΟΠΊΠΟ5. Απῃ. Ἑά, ἐν τῳ 

δ. 15} οἱ δαχτυλοι (ἢς) τοό. αὐτὰ τϑ-- αὐτῷ 251 α αἰιοπια, εἰ 

χυρε ἧι ἱπιετήαςεηι 33» 87, 548. ἐν 4.1 αϑ' οὐτῶς ἐν 34. α ΟΙΜΎ 

13. 

14. 

τς. 

16. 

17. 
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19. 

20. 

21. 

22. 
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24. 

᾿ ΜΡ 9. Ὁ “., »᾽ »"“ 2 ἴω ΞΟ 2 »“ 3 ΜΝ δακτυλίῳ αὐτῇ, χαὶ ἐν τῷ δαχτυλίῳ τῶν μεγιφάνων αὐτῇ, ὅπως μὴ ἀλλοιωθϑῆ πρᾶγμα ἐν τῷ Δα- 
γιῆλ. Καὶ ἀπῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν οἶχον αὐτῇ, χαὶ ἐχοιμήϑη ἄδειπνος, καὶ ἐδέσματα οὐχ 

39 » 9. »᾿“»" ΝΟ. Ψ 3 ρο δῷ ἢ “. 

εἰσήνεγχαν αὐτῷ, χαὶ ὁ ὕπνος ἀπέςη ἀπ᾿ αὖτϑ' χαὶ ἔλλεισεν ὁ Θεὸς τὰ ςόμαϊ]α τῶν λεόνων, χαὶ 
οὐ πσαρηνῴχλησαν τῷ Δανιήλ. 
εν ἐπὶ τὸν λάχχον τῶν λεόντων. 

Τότε ὁ βασιλεὺς ἀνέςη τῷ πρωΐ ἐν τῷ φωτὶ, καὶ ἐν σπόδη ἦλ- 
« 9 ὋῸ» 4 Ξ,"Χ Ὁ" ΄ 39, “Ὃ} ' 

Καὶ ἐν τῷ εΕὙγ ξεν αὐτὸν τῷ λάχχῳ, ἐξόησε φωνῇ ἰσχυρᾶ, 
Δανιὴλ, ὁ δᾶλος τοῦ Θεδ τοῦ ζῶντος, ὁ Θεός σον, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχὼς, εἰ ἠδυνήθη ἐξε- 

λέσϑαι σε ἐκ ςύματος τῶν λεόντων ; Καὶ εἶπε Δανιὴλ τῷ βασιλεῖ, βασιλεῦ, εἰς τὸς αἰῶνας 
ὥϑι. Ὁ Θεύς μου ἀπέςειλεν τὸν ἜΡΡΗΝ αὖτ, χαὶ ἐγέφραξεν τὰ ςόματα τῶν λεόντων, χαὶ ἐκ 
ΕΣ ’ ΄ Φ ͵ ρῷ 9 ρὋ 4 

ἐλυμήναντο με, ὅτι χατέναντι αὐτῇ εὐϑύτης εὑρέϑη ἐμοὶ, χαὶ ἐνώπιον δὲ σᾶ, βασιλεῦ, “παρά- 
πωμα οὐχ ἐποίησα. 

4 »φΦ "» 

Τύτε ὁ βασιλεὺς πολὺ ἡγαθύνθη ἐπ αὐτῷ, χαὶ τὸν Δανιὴλ εἶπεν ἀν- 

ἐενέγχαι ἐκ τῇ λάκχου" χαὶ ἀγηνέχϑη Δανιὴλ ἐκ τῇ λάχχου, χαὶ πᾶσα διαφθορὰ οὐχ εὑρέϑη ἐν 
2. » “ἶ 9. 9 ἰδὲ " 2 ν᾿." 

αύὑτῳ, ὁτὶ ἐπίςευσεν ἐν τῷ Θεῳ αὔτ. 
ν ᾿"» ε Ν ν 2. “7  Ψ ἐν 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, χαὶ ἡγάγοσαν τοὺς ἄνδρας τους 

διαξαλόντας τὸν Δανιὴλ, χαὶ εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων ἐνεξλήϑησαν αὐτοὶ, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, 
" ε μ“ 8" “ ) ἐν 3 ..ν» ΄ Ὁ ΌΣῚ ᾽’ 9. ᾿ ε 

καὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν" χαὶ οὐχ ἔφθασαν εἰς τὸ ἔδαφος τῇ λάκχχου, ἕως οὗ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ 

ψὶ, ἴ. ̓ ς. Ατηι. Οοάά. τδηϊα πὶ ἢοπ οπηθδθ. Απῇ. Ἐά. 

βου) ὲς συτὰ ατιϊουΐο Αὐπτῃ. 1. αἰΐᾳυε. Αση. Ἑά. αὐτῷ 1.7 α Ατπῃ. 
Οοαά. ταηίιηλ ποὴ οπληε5. Αἴπι. Εά. τρᾶγμα] τὸ τρ. τοῦύ- 
ἐν υἷ1.} ἐπὶ 233. Οθοτγρ. τῷ Δαν.] α τῷ 233. 

ΧΥΙΠ. Καὶ 195] , Ὑπεοάοτεϊ. (υῖ ἴῃ Οοά. 220 τηεο) ἰπ Ἐά. ἰΐ, 
1183. εἰς] και εἰσηλϑὲν εἰς τοῦ. ἐκοιμήθη. ρεγηοξίαυϊ! ὅ5γγ. 

ἴῃ Βαι-εῦσ. ἐδέσματα] ἐδεσμα 22.0.5 εἰσήνεγκαν ἡνεγκᾶν 210. 
Ὑπεοθογεῖ. (ποη ἱπ (οὐ. 220 πιο) ἴῃ Ἐά, 1. 5. εἰσηνεχ, ϑὴ 22. 35» 
86, 48, ς1, τού, 231. Αἴεκ. ὁ ὕπν. ὠπίρη ἀπ᾽ αὐτῷ απερη απ᾽ 
ἄντου ο ὑπν. 34. ὁ ὕπν.} -“ αὐτῷ ΑΙεχκ., ἀἐἰπέςη]) ἐγένετο 1Π]|. 
ὠπέξη ἴῃ ομαγαός. πηΐπογε ΑἸεχ. ἀπ᾽ αὐτῷ} ἀπὸ των ἐοφϑαλμὼν 
ἄντου 230. καὶ ἔκλεισ. οὐπὶ 44.} λα 22, 48, ς1,) 62, 147, 148, 
230, 2321. ΟοΙΡ]. Ὑμεοάοτγεῖ, (υΣὁ 'ἰπ Οὐά. 220 πιεοὸ) ἴῃ Ἑάὰ, ]. ς. 
ἔκλεισεν) ἀπεκλεισ. 23, 26, 33) 34» 36, 42, 40, 87) 90, 915) 130, 149, 
228,232, 213. ΟΠΐσ. ὑπέκλεισ, ΑΙά, Ῥοΐξ Πδης νοςειη Ῥγρῖεγπης 
οτηπία υἵχιε δά 23 σοιητηᾷ ΟἩγυΐ. νἱ, ἴῃ σοπηπιεηΐ. ρεγρεῖαο ἴῃ Ὠδῃ. 
ὁ Θεὸς] Κυριος ο Θεὸς 34. τὰ ςύμ.} τὸ φομα 23, 56, 130. 
τοαρηνῴχλ.] -᾿ καϑόλου 34. τῷ Δαν.] τον Δαν. 34. 

ΧΙΧ. Τότε] α ὙΤτβεοάοσεῖϊ. (αἱ 'π (οά, 220 τηςθο) ἐπ Ἐλ. 11, 1183. 

ὁ βασ.} - Δαρεῖος ὙΓπεοάοτεῖ. (υἱ ἰπ Οὐ. 229 τπθ0) ἴπ Ἑά. 1]. ς. 

ὁ βασ. ἀνέςη] ἀνεςὴ ο βασ. 346. Ατπη. τ. ἀνέξη τῷ τρ.} πρ. ἀνεξὴ 
ὅ2. 147. τῷ φ.] α τῷ 25, 36, 48, τι) 62) 90, 147» 231) 233. 
ἐν 29] συν 42. κό:, 147. Ὑπεοάοτεῖ. (αἴ ἴῃ Οὐά. 220 πι60) ἴῃ ἘΔ. ]. ο. 

ΧΧ. αὐτὸν] α Ατγη). Οοὐά, τππῖυτη πο οπηπεβ. ἅπτη. ἘΔ. τῷ 
λάκκῳ] ἐν τῶ Δ. 22, 36, 48, ξ1) 231. “Ἐ τῶ Δανιηλ 22, 33, 34) 3.» 

36, 48, 49.) “1, 62, 87, 90, 91) τού, 147.) 148, 140, 228, 231) 232. 
ΟομΡὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Ομῖρ. Ὑεοάοσεῖ, (υς ἴπ Οὐ. 259 τηθο) ἴῃ Ἐα. 
᾿, 1184.  εδάεπι οὐπὶ δξ ῥγαιη!ο 23. ἐδόησ. -Ἐ Δαπὶιεὶ! 
Οορι. Ατσδῦ. ἐδ. φωνῇ ἰσχ.} εὖ. ἐν Φ. ἰισχ. 42. εν Φ. ισχ. εδ. 

225 36, 48, ξτ. Φ. ἰσχ. ἐδ. 23) 33» 34.» 49, 62, 87, 90, 91; 147» 
148, 228, 531, 232. ΑἸά. ΟΒῖρ. Ὑοοάογεῖ. (αἱ ἰπ Οοά. 229 πιεὸ) 

ἴπ Ἐά. 1. ς. εδ. Φ. μεγαλη 89, τού, 130, 230, 233. ἈτηΙ, τσ. φ. με- 
γαλη ισχ΄ ἐδ. 149. Φ. μεγάλῃ καὶ ἰσχ. ἰδ. (ὐοπηρί. α ἰσχυρῷ 1]. 
Βαρεῖ υἱ Καῖ. [64 ἰσχυρᾷ 'π οἰδγαξξ. τηΐποσε, ΑΙεχ. -Ἐ καὶ ἀπεχριϑὴ 
ο βασιλεὺς καὶ εἶπεν τῶ Δανιηλ οὐπὶ ἃς ὈΓΘΠΊΠΟ 22. -1- εἐπάςηη, ηἸῇ 
φιοά ἤπε καὶ ἰηπία!!, ὅς, 147. ΟΠ. -Ἐ «ράεπι, αἰ χυοά τῷ Δανιὴλ 
θοῦ δαῦεαῖ, Τεοάοτεϊ. (ποι ἴῃ Οοά. 229 της0) ᾿π Ἐά. 1... - καὶ 
᾿απεκριϑῊ ὁ βασιλεὺς ὙΒεοάογεῖ. ἐπ Οοἶ. 229 πγεο, δὰ ποη ἴῃ Ἐᾶ. 1. ς. 
“Ἐ ο βασιλεὺς καὶ εἶπεν 233. -Ἐ καὶ εἶπεν 230. “Ἡ εἰ αἰεί Ἄττῃ. 1. 

Δανιὴλ] ο Δαν. (ῆς, Ιερ. ὦ Δαν.) 22, 36, 48, «τ. α Ὅορι. Αταῦ. τῇ 
ζῶντ.} τὰ ὑψιςε 34. 2390, σπ]λ 26, 49, 87, 90, 91, 228. Ἀά. 
ὦ] ος (66) 147. ᾧ σὺ λατρ. ἐνδ. εἰ] α 230. σὴ], 1Π|, 42, 
τού, 147. Ὑεοάογεῖ, (αἵ ἰπ Οοά. 229 τῃςο) ἷἰπ Εἀ.]. ς. μισεῖ ἱπ 
οδιδταξε. τηϊποτε Αἰεχ. λατρεύεις] -[- αντω 62, 147. ἠδυνήθη] 
εδυνηϑὴ 22.) 34) 355 16, 48, 409) ς1. ηδυνασϑη 56, 130, 147) 233. 
ἍΪεχ. εδυνασϑη 33; 90, 91) τοῦ, 148, 228, 232. Οστῃρὶ. ΑΙᾶ, 
ἔξελ. σε] σε εζελ. 230, 2332. κσετ49ς. ἐκ] λίβο) 220. απὸ 36, 
42, 48, ξ1) 231. ΟΠϊρ. ΤΠεοάοτεῖ, (υῖ ἱπ Ὁ, 229 πιθὸ) ἐπ Ἐά. ]. ο. 

«όματ.} τοῦ φαμ. 3-ς, 230, 232. τῶν λεόντ.) λ τῶν 335 879» 91) 
228, 5311. 14, 

ΧΧΙ. Καὶ εἶπε Δαν. τῷ ᾧ βασ.] καὶ τλαλησε Δαν. καὶ ενπεν τῷ 
βωσ. 25, 56, η8, τι, 431, καὶ ἐλάλησε Δαν τῷ βασ. καὶ εἶπεν ΟΙρ. 

τῷ δακτ. “} τάτων ἀκούσας ὃ Δανιὴλ ὠπεχρίνατο, λέγων Τ᾿ βεοδοτεῖ. (υξ ἰη Οοά. 
220 ΠΊε0) 'π Εἰ. 1. 184. εἰ τορίοπώ! απλοὶ τορὶ εἰ αἰεὶς Ὁ οτρ. εἰ 

αἰεὶ! αηὶοὶ γεσὶ Αὐτὰ, τ. ν τῷ βασ. Αγδῦ. εἴ ἤς 5ῖαν. Οἴτορ. ἐοτίε. 
ΧΧΙ]. ἀπές.} ἐξαπίς. ΑἸά. ἐνέφραξεν] ἐφραξε 230. τὰ 

σόματα] τὸ ςόμα ὙΒεοάοτγεῖ. (ποι ἴῃ Οοά. 229 τηθ0) ἰῃ Ἐά. ἱϊ, 1184, 
(εὰ υὐ αι ἴῃ ὑπὸ αἷο (οἀ. μὲ] τω καϑολου 34. μοι δ2, 
Υ47. κατέναντι] κατεναντιον 3ς, τού. Αἰεχ. καὶ ἔναντι ΤΠ εο- 
ἀογεῖ, (υἱ ἴῃ (οὐ. 220 τηδο) ἴῃ Ἑά. 1]. ς. (δὰ υἱ Ναῖ. ἴῃ ἀυοῦιι8 αἰ ὶϑ 
Οοὐά. εὐθύτης εὖρ.] εὐϑ΄. καὶ δικαιοσυνη εὐρ. 48, 46, 48, ςτ, 231. 
Ὑμεοάογες. (υτ ἴῃ Οσά. 229 πιεοὸ) ἴα Ἑά. ἴϊ, ι18ς. εὐϑὺυς ευρεϑὴν 
230. εὖρ. ἐμοὶ] α ξι.: εὑρέθη} ηυρεϑὴ ὙΠοοάογεῖ. ἴῃ Οοά. 
420 πῆθ0, δά ποπ ἰπ Ἐά, ], ς. ἐμο}}] κα" 230. μοι 26, 36, 48, 62, 
147, 231. ΟΠΐρ. Ὑπεοάογεῖ, (υΣ ἴῃ Οοά, 229 πιε0) ἴῃ Ἑά. ]. ς. εν 
ῬΓΘΤΉΠΠΩΣ 32.) 34) 3), 42) 49, 8759 90, οἵ» τούς 148, 428, 232, 213. 
Οοτηρὶ. Αἰεχ. Ατδϑ. καὶ ἐνώπ.} καῖγε ἐνωπ. δῶ) 147. δὲ 

α 147, 148, 230. δ[αν. Μοίᾳ. Οσεογρ. Ασπι. (οάά. ταπτ! πὶ πο οπι- 
65. Ατπι. Εὰά. σῇ, βασιλεῦ] του βασιλεως 148.(Ὠ. ἐκ ἐποίησα] 
ουχ, πυρεϑη ὙΠεοάοτεῖ. ἱπ Οοά, 220 πιεο, ἠδά οὐχ εὐρέϑη ἐν ἐμοὶ ἴπ 
Ἐάὰ. 1. ς. [εἀ υἱ ῖ. ἴπ ὑπὸ αἰῖο (οά. 

ΧΧΠΙ. Τότε] οἰ Ονρυ. στοὸολὺ] σφοδρὰ 34. κα ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
τι. Ὁοάά. ταπτιπλ πο ογηπεβ. Απτῃ. ἙἘά. ἠγαθύνθη) πγασϑὴ 80. 
ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτον 230. “-Ἐ ἐπ απίπιο ο᾽ας ναϊάε Ατῆν. Οοάά, ἄυο. 
λα νρυ. καὶ τὸν Δαν. εἶπ. ὠνεν.} α (ῆς) 149. καὶ εἶπ. ἄνεν. τὸν Δαν. 
44. ἀνενέγκαι] τοῦ ἄγεν. 62, 147. ἀνενεγκεῖν 26, 36, 48, ς τ, 231. 
Οπῖς. ΟΠγυῖ, νἱ, ἴῃ ςοπηπγεπῖ. ρετρεῖαο ἴῃ Ὅδη. Τεοάογεῖ. ἴῃ ( οά, 
220 πῆθο, εἀ ποῃ ἴῃ Ἐά. ᾿ϊ, 118 ς. ἐνεγκειν 233. 411ε] ΟὙρΥ. δάιά 

ἐκ 191] α 2320. Αἴπη. :. λάᾶχκου 19] - ἐς Αττὰ. τ᾿ 

λάχχκου τ" ---λάκχου 2] λα ροϊγεπλυπι εἰ 41:85 ἢΪ5 ἱπίετασθηϊ ὅ2, τού, 
140, 230. Ογργ, 8ϊ|αν. Οὗτος. α εδάεπι Τ᾿ βεοἀοτεῖ. πη Ἐά. 1. ς. (εὰ 
δρποίοετε νἱάειογ ἴῃ σοπιπιεπί. καὶ ὠνενέχ ϑῊ] ὅτι συνήχϑη ΠαΡεξ 

ἐγ ὅἷαν. 

Ὁγτ. Ηἴετ. γ1.. α καὶ Απῃ. Οοὐά. ταηῖππὶ πὸπ οπηηο5. Αὐπι. Ἐά, 
Δαν. ἐκ τὸ λ.] εκ του λ. Δαν. 3...  “][ς Αττ. τ. καὶ 3.] καὶ 

παραχρῆμα 34. καὶ ὶ σᾶσα---γυν. αὐτῶν ἴῃ σοπι. 241] μας εἴ 485 

ἐὶς ἱπιειδοοηῖ Ῥγδεετιηἶτας ΤΠροάοτεῖ. (υἵ ̓ὰ Οὐά. 229 πηθο) ἴῃ Ἐά.]. ς. 

καὶ ττᾶσα σὰπὶ [44. ἰπ σοπηηαῖε} αὶ 140. πᾶσα διαφϑ. οὐχ εὗρ. 
ἐν αὐτῷ] τασαι διαφϑόοραι οὐχ, ευρ. ἐν ἄντὼ 62, 147. πᾶσα 230. 

μἰλ]] εἰ ποομόγαπ ἰσοπὸς ΟὙΡτ. τ΄. δ. οὐκ εὐρ. ἐν αὐτῶ 111. μιαθεῖ υἱὲ 
ἅγαῖ. [δἀ4 οὐχ ἴῃ ςμαγαξξ. πιΐποτε, ΑἸεχ. ἐπίςευσ.] εσηβάεδαι εἰ ἐτε- 
ἀϊήεγαί Ογρτ. ἐν τῷ Θεῷ] επι τὸν Θεὸν 3ς. λα ἐν 1Π|| 22,33) 36, 

48, κι, όω, 87, 91.) τού, 147, 148, 228, 231. ΑΙά, Οΐξρ. Ομ, νἱ, 

Ι. ς. ἐν τῷ Θεῷ, (δὰ ἐν ἴῃ ὁπαταέξ, πηΐπογε, Α]θκ. σὠ Ῥέπη ἤπε αττὶ- 

ουἷἱο ϑ8ϊαν. «ἡ ἤεκπι οὰπὶ ατουϊο ὍοτΕ. 

ΧΧΙΨΝ. Καὶ 19] τότε 34. εἶπεν] τροσεταΐζεν 34. Ογρτ. 
Ἀπ. 1. ἡγαγοσ.} ἡγαγε 33. 87. 228. ΑἸά. ηγαγὸν 23, αὖ, 

34) 357 36, 42, 48, 49, “1, 02, 90, 91; τού, 130, 147, 148, 140, 
230, 231) 232) 233. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ΟΠὶρ. ΟἸπγί. νἱ, 'π φοπιπιξηῖ, 

Ῥετρεῖιο 'π ἤδη. τοὺς ὥνδρ.} τοὺς ανδρ. ἐχεινους 62, 147. ΟΥ̓́ΡΥ. 
διαξαλόντ.] διαξαλλοντ. 33.) 35. 130) 148, 149, 228, 230. Οοπιρΐ. 
ἈΠὰ. Ομνγί. νὶἱ, 1. ς. ἐνδιαδαλλοντ. 233. καὶ]  Ὠϊς, πος μαθεῖ 

τλοχ, ἐνεξληϑησαᾶν 34. ἐνεθλ. αὐτοὶ] εδληϑ. αὐτοῖ ξ1,) 130, 148, 

211. ΑΙοχκ. ανεδληϑ. αὐτοι 233. πιῤεγαμι ἐος ΟὙΡτ. οἱ νἱοὶ] 
ε 

Ἀ Οἱ 244) 355 149) 231. ὅ᾿ γυνῶικες 23) 26, ΜΧΌΤΕΙ Ὄγρνσ. αἱ 

Ι 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

4 Ἂς 
ρ 9 νὍ6 9 ΄ 

λεόντες, χαὶ πἄντα τὰ ὁςὰ αὐτῶν ἐλέπ]υναν. 

᾿ ρ ρ 
ρ ΡῈ δ ’ ρ. ἰοὲ ) “4 

λαοῖς, φυλαῖς, γλώσσαις, τοῖς οἰκᾶσιν ἐν ππάση τῇ γὴ, εἰρῆνη 
2 

ΚΕΦ, γι, 

Τότε Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔγραψε πᾶσι τοῖς 

ς 7 7 κμὋ ᾿ 7 ρ », 7 " ΄ Ν δ ᾽’ 3.Ν 

μου ἐτέϑη δόγμα τοῦτο εν σᾶσῃ ἀῤχῇ τῆς βασιλείας μου, εἶναι τρέμοντας καὶ φοδουμένες ἀπὸ 

τοις ΡῈ Ξ ᾿ 3 Ἢ ΝΕ ᾿ 27 3 ν 9" ν ε 

προσώπου τῷ Θεξδ Δανιὴλ, ὅτι αὐτὸς ες! Θεὸς ζῶν, καὶ μένων εἰς τὰς αἰωνας, χαὶ ἢ βασιλεία 

3959 "Ὁ » ’ Ν ε ’ 3 " Ξ Ψ ’ 

αὐτῷ ἐ διαφϑαρήσεται, καὶ ἡ χυρεία αὐτᾶ εὡς τελδᾷ. 
3 ρ .“2ἸὟἣ͵͵νἽέν οὶ ρ ω 3 ΄ Ν Ν Ε ν χῷ ᾿ 

ἐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ὁςις ἐξείλατο τὸν Δανιὴλ ἐκ χειρὸς τῶν λεύν»- 
ρ Ν 3 ἰρα 

σημεῖα χαὶι τέρατα ἔν τῷ 
’ 

'τῶν. 

ἘΝ ἔτει πρώτῳ τῷ Βαλτάσαρ βασιλέως Χαλδὰ 

κεφαλῆς αὐτῇ ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτῇ" χαὶ τὸ ἐνύπνιον αὐτῇ ἔγραψεν. 
΄ 2 Ν ΄ ἯΝ ’ Ν ΄ 

προσέδαλον εἰς τὴν ϑάλασσαν τὴν μεγάλην. Καὶ τέσσαρα 3 ρϑ 2 »“ 

ἰδοὺ οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανδ 

ϑηρία μεγάλα ἀγέδαινον ἐκ τῆς ϑαλάσσης, διαφέροντα ἀλλήλων. 

γυν.} ὃι νιοι 23) 26. παίος ΟΥΡΥ. εἰς τὸν λάκκ.} ἐπ ἰαει Ογρτ. 

εἰς τὸ] ἐπι τὸ 42. ὃ ἐχυρ.] ἐχρήπη οὐ ἐκυρ. (τηεπάοίς υϊάεπι, (δὰ 

ᾷς υἱἵ μίαπ! ἤπιε ἱπάϊςεξ ἔοπιεπὶ Οτγαςοιπι) Οεογρ. ἐκυρ. αὐτῶν οἱ 

λεόντ.} εκυρ. ἀντοις οι Δ. 148. αρῥτελοηῇ (μπὲ α ἰοομιδες, ΟΥ̓ΡΥ. 

ΧΧΥΝ. Τότε] α Τβεοδονεῖ. (υἵ ἴὰ Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Ἑά. 11,1 ι86. 

Δαρ. ὁ βασ.] ο βασ. Δαρ. 35» τού. Αἰεκχ. ἔγραψε] γραφη καῖα 

ππασῆς τῆς βασιλειας αὐτου τὼς 230. πᾶσι] κα Οορι. φυλ.] 

εἰ ἐγϊδεδας Αττα. Οοὐά, ταηζαπὶ ΠΟῆ ΟἸΠΠ68. Ατη. Εα. γλώσσ.} 

καὶ γλ. ὅ2, 147. ΟΥΡΓ. ΑὙΠ). (οάά. ταπῖαπι ποῦ οπιπαβ. Αττη. Ἑά. 

οἰκοῦσ.Ἷ κατοικουσ. 3ς) 42. Μιπὶ Ογρζ. πάσῃ] ἢς εὐϊάϊ ῥτὸ 

πᾶσι, ηυοά εχ τηεηάο τ ρορτάρῃ. μδδεης ἘΔ. Ψαΐ. εἴ ΑἸΙά. κα Ογρν. 

τῇ ὙΠ] τεῆπο πιέρ ΟὙΡΓ. ὑμῖν πληϑ. Ἔκ τροσώπου μου] ὑμῶν 

τληϑυνϑειη. Ἐκ τρ. μου 232- ΛΙ νοδίψεμνι α ζαεὶς πιεα Ογρτ. 

᾿ ΧΧΥῚ. ος φοπλπηᾶ (ὙΠ (ᾳᾳ. ἴῃ σαρῖτα Ῥγρτεγιηϊτς ΟΠ γγί, νἱ, ἱπ 

ςοιπτηεηῖ. ρεγρεῖσθο ᾿ὰ 1)4ι.. μον 1 λα 148. (Πρ. ἐτέθη] 

χαὶ εἐτεϑὴ ὅ2. ετελη (0) 233- ἐτ. δόγμα! εεηβέο εἰ ἀφρὸ 

Ονργ. τοῦτο] α 22, 23, 26, 33» 34» 38» 30, 429 48, 51) 62) 90, 

οἵ, τού, 147, 148, 228, 230, 231)232, 233. Οοπῃρὶ. ΑἸά. ΑἸεκχ. (δὶς. 

ὙΠ εοδοτεῖ. (οἱ ἴα (σά. 229 πιεο) ἱπ Ἐά. 1, τ186. Ογρτ. 5ἷαν. Οἴἶτορ. 

ἐν πάσῃ ἀρχῇ τῆς βασ.} τοὺς ργαηλταπε 65, 147. του Ργαπϑϊπταης 

23, 26, 33») 34) 38» 90) 91) τού, 148, 228, 230, 232. Οοπιρί. ΑΙά. 

ΑΙεχ. εν τ᾿ τῇ ἀρχῇ τῆς ἐζουσιας 330. ἐν ὥ΄. τὴ Ὑ7 τῆς βας. 

233. ἢὲ οπιπες φαὶ βιπὶ ἐπ γέρπο Ογρτ. μου 25] , 33,228. εἰ- 

ναι] τοῦ εἶναι Ομΐᾳ. -Ἐ πάντας 42. Ὑπεοάοτεί. (ας ἱπ (οά. 229 

τηθο) ἴῃ ἘΔ. 1. ς. 164 ποὴ δος ἴπ ὑπο ]ῖο (σά. 

καὶ φοί. εἰν. τρέμοντες και φοβδουμενοι 35. τὸ προσ. τῷ Θεοῦ 

Δαν.] Μινινμμη Πομπι οὶ δε Οἱ Ῥαπὶοὶ Ογρυ. ἐς]  Αἴεχ. ζῶν) 

ζωντων 02, 14755230. ἡ βασιλεία] ὁ βασιλεὺς ([ς) ΑΙά. διαφ- 

ϑαρ.} Ἰταηβόϊε Ογργ. καὶ ἡ κυροπτῤύεται ἴῃ σοηη. 27} α [δὲ εἴ 

4ια: ἰΐ5 ἰητεγδοοηξ 230. ἡ χυρ.] ἡ κυριειω 148. ΑἸεχ. κα ἢ ΟΠϊρ. 

ἕως τέλους} εὼς εἰς τελὸς 26. εἰς τέλος 149. δἷο πο αἀἰπηησυμηῖ 

ΑΙά. Ογρτγ. 

ΧΧΥΙ]. ᾿Αντιλαμξανεται] αντιλαμξανετο (ῇς) 62. ανμόιϊαι 

(ῆς, τεξετῖψαε δά ἤπεηι σοπηπηδτῖβ ργϑεοθάεητ!5) ΟὙρσ. (ὐοτταρίε ἤῃε 

ἀυδῖο. Ψὶκχ νϑίο ογβάϊδι]ε νἱἀεσὶ ροϊείς ἸΙεφεπάμπι εἴ αὐδίρπία!, Ἰὰ εἰξ, 

αϊνονεη ἀρ ν, καὶ ῥύετ.] και χυριευεται 26. καὶ ρνεται καὶ κυ- 

ρίευει 232. καὶ ῥύσεται ΟΒΪξ. α ΟΥρτ. 85[αν. Οἷἶτος. σοιεῖ 

σημ.} τοιησει σήμ. 23. “Ὑ ῖο ἐν ἀράνω 23. σήμ. δὲ τποοιεῖ ΤὮθο- 

ἀοτεῖ. (υὐ ἴῃ Οοά. 229 πηεο) ἰῃ Εά, 11, 118). μίμ:ε ζαεοὶ! ἤφπα ΟΥρτ. 

καὶ τέρατα} « ὙΠπεοάοτεῖ. (υζ ἴα Οοά. 220 πιθο) 'π ἘΔ. 1. ς. Αὐτὴ, 
Οοάά. ταπῖαπὶ ποη οπηπθβ. Ασα. ἘΔ. , καὶ Αἰά. -Ἑ εἰ γιίναδιπα 

Ογρύ. τῷ οὐρ.} κα τῷ ΠῚ, 22, ό, 33» 

54,31. 30) 48, 40.) 51) 62, 90, 91) τού, 130, 1479 148, 149, 228, 232. 

Οοπιρὶ. ΟΝσ. τῷ οὐρ. [εἀ τῷ 'π οματαδξ. πιίρογο, ΑἸεχ. καὶ ἐπὶ 
τῆς γ. ὅςις] α Ἱπεοάογεῖ. 'π Οοά, 229 πιεο, (δὰ πᾶρεὶ 'η Ἐάα, 1. ο. 

ἐπὶ τῆς γῆς] ἐν ΤΉ ὙῊ 210. α τῆς 22, 235) 34) 3ζ. 36, 48, ξ1, 148, 

149, 231::.- ὅςις7 ος 3ς. ὅς. ἐξείλ.} ἐξείλ. γὼρ ὙΠεοάοτεϊ, (ποπ 

ἴῃ Οοά. 229 πι|θ0) ἴῃ Ἐα. 1]. ς. ἐξείλατο] εξζειλετο 52. 26, 33, 36, 

42) 48, ς1 8), 90, 228, 231) 232. ΟΒΐξς. τὸν Δαν.] καὶ τὸν Δαν. 

34. χχειρὸς} φοματος 22, 23» 34» 35» 36, 42, 48) 49, 51) 87) 80, 
90, 91) 130, 228, 230, 231,)233. ΟΟΠΙΡΪ. Αἰά. Ομΐς. Ὑβεοάοτει. (υἱ 

ἴῃ Οοὰ, 229 πι60) ἴῃ Ἐά. 1]. ς. 5[αν. Θεοῦ. Αστῃ. (οάά. ταπῖπτι ἤοὴ 
οἵηπεβ. Απτη. Εά, ἰσεὼ Ογργ. 

᾿ 27 
εἰν». τρεμοντῶς 

γ “ἯΔ Ἢ 
ἐν τῷ 8ρ. καὶ] λ 23. 

φῴ ξ φσῳ 

τῶν λεόντ.}) κα τῶν 230, 233. 
ΧΧΥΙΠ. Καὶ Δαν. κατηύϑ.} ὁ δὲ Δαν. κατηνϑ. 24. ὅτι κατ. 

Δαν. Ὑπεοάοτει, (υΣ ἰὰ Οοά. 229 πς0) ἰῃ ΕΑ, 11, 118). - χατηύϑ,] 

» ’ Ν «7 Ν ρὰ 

Αντιλαμξάνεται, καὶ ῥύεται, καὶ «ποιεῖ 

Καὶ Δανιὴλ χατηΐϑυνεν ἐν τῇ βασιλείᾳ Δαρείου, χαὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ Κὺρε τῇ Πέρσα. 

7 Ν 3 7 Ψ Ν ε - » ζω] 

ἴων, Δανιὴλ ἐνύπνιον εἶδε, χαὶ αἱ ὁράσεις τῆς 
3 ΄ 

Εγὼ Δανιὴλ ἐϑεώραν" χαὶ 

Τὸ πρῶτον ὡσεὶ λέαινα, χαὶ 

ουτως κατ. ὅ2, 147. ἅτος κατ. 25, 36, 48, «1,231. ΟΠ .. χατηύ- 

ϑυνεν] κατευϑύυνεν 23, 23») 26, 147. 148, 231) 232. Οὐρὶ. ΟΒΪρ. 

ΤἈεοάοτεῖ. (αὐ ἰπ Οοά. 229 τπε0) ἰπ Βα, ]. ο. Δαρείου) δανὶϊ 
γορὶς Ατδῦ. ἐν τῇ βασ. 4], 148. Απη. Οὐάά, ταπῖαπὶ πόα 

οἴῆποα. πη. Εά. τοῦ Πέρσου] , Δαν. Οοαά, τληϊυγη ποῃ οἴηπδβ. 

Αγ. Ἐάή. 

Ι. ἔτει τρ.] τω τρ.- ετει 22) 237 20, 33» 34) 36, 42, 48, 40, 51) 

62, 87. 90, 91, 130, 1479 1489 228, 231, 2322, 232. Οορί. ΑΙά. 

Ομῖρ. ΟἸγγῖ, νἱ, ἴπ σοπηπιεηξ, Ρεγρεῖυο ἴῃ Ὅλη. ΤΒεοάογεῖ, (υϊ ἴῃ 

Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Ἐά. ἰϊ, 1188. Ἰνυοἱῇ. Οαἰατῖς, δίδν. σοῦ. πρώτω 

ετ. τῆς βασιλειᾶς 230. τῷ Βαλτ.] αὶ τῷ 1Π1,229).23ν 26) 33» 34» 

3) 42, 405, 51. 62) 87, 89, 90, 91» τοῦ, 130, 147, 148, 228, 230, 

2431, 232) 231- Οὐρὶ. Αἰά. Ομ. Ομγγί, νἱ, 1. ο. Ὑπεούοτεῖ. (υϊ 

ἴῃ Οοά. 229 τηεο) ἴω Ἐά. 1. ο. θοῦ. τῷ Βαλτ. [δά τῷ ἴὰ ομαγαξε. 

τηΐποτε, Αἰεχ. ελρήπηξ τοῦ Βαλτ. 8[ν. Βαλτάσαρ) Βαϊιαβατν 

1λιοῖ δ, Οαἰατῖς. βασιλ.] του βασ. 345 42, 62, 147. ὙΠεοάοτεῖ, 

(υἵ ἴα Οὐά. 229 πε) 'π Ἐά.1... Δαν.} α (Π) 33, 228. εἶδε] 

ιδὲ 24, 3ς, 230. ΑἸεχ. αἱ ὁρ. ἡ ορασις 35. 89, 230. [λιςῖξ, (ἀ- 

Ἰατῖς. ἃς ὙΠεοάοτεῖ. (αἵ ἰπ Οοά. 229 πις0) ἴῃ Ἐὰ. 1. ο. 1δὰ ὧν ορασεις 

ἴῃ ἀυοῦυϑ Αἰ}15 (οὐά. -Ἐ τεκεῦμπὶ (ορῖ. τῆς κεφ. αὐτε)ὶ κα 148. 

κοίτ. αὐτῷ}λῃ λα αὐτῷ 130. αὐτοῦ υἷι. κα 22, 23) 26. 33» 3. 30, 

48, 49, 51) 62, 87, 90, 91) τού, 130, 147) 148,.230,.231,.2323, 23}. 

Οοπηρὶ. Αἰοχ. Ομὶς. Ομ. νὶ,]. ς. Ὑπεοάογεῖ, (αῖ ἰη (οά. 429 πλ60) 

ἴῃ Ἐά.1. ς. Οορῖ. Αταῦ. 81δν. Οἷἶζορ. Ασπὶ. τ. δας. Ἄγτη. Εά. 

Ηἰς Ρίεπε ἀϊπίηρυϊς ΑΙ4ά. ἔγραψ.] “Ὁ αρχη λογων ὡντὰ καὶ ἀποχρι- 

ϑεις εἰπὲν 34, 48, ς1ν 231. ΟΒῖς. Ομιγί, νὶ,]. ς. Ἡ οδάετι ρυηΐιῖβ 

ωρτὰ ποιδῖα 22. - ἀρχὴ λογων αὐτοῦ 42. “Γ ἀρχῇ λογῶν Εἰ Τὸν 

23, ό2, 142. Ἔ ἀρχὴν λογὼν αὐτοῦ 33, 36, 87, 91, 228. ΑἸά. 

Ἢ καὶ τὸ κεφάλαιον τῶν λόγων εἶπεν Οοπιρί. ἐχρείπεϊ συνέγραψεν 

δῖαν. Μοίᾳ. 

11. Ἐγὼ] καὶ ἐγὼ ὙΒεοάοτεῖ. (μοπ ἴῃ (οἀ. 229 πιε0) ἰῃ Εά, 1, 

τι89. ἐϑεώρ.] -Γ ἐν τὴ ὁράσει μοὺ τῆς νυκτὸς 22, 16, 48, ξι, 

411. ΟΒὲρ. ΟἸυγῦ, νἱ, ἰπ οοπιπιεπί. ρεγρεῖυο ἴῃ [Δη, 5[αν. Ἔ εἃ- 

ἀξπ), εἰᾷ φιοά ἥπε τη, 34 89, 148. Οοπιρί. ὙΒεοάογεῖ. (αἱ πῃ Οοά, 

229. τλε0) ἴῃ Ἐά. 1. ς. “Ἐ ἐν οραμᾶσι μου τῆς νυχτος 40,233: Ἐν 

ὁραμᾶτι μὲ τῆς νυχτὸς 23) 33) 42) 62, 87. 90, 91, 147. 230. Αἰά. 

Ατῶδ. Αππη. Οοδά. ταπίαπι ποι οπιηςδ, ἄστη, Ἐά, “ἐξ ελάεην, πἰῇ φυοά 
ἤπε μου, 3ς,), τού, 228. Αἰεχ. Τ ἐπ υἱοπο πιεα ποόδωγπα Θεοῖς. 

Απὰ. Οοά, ὑπῦς. χαὶ]α 22. οἱ] α Αἱἰά. δἰαν. Οἰἶγορ.: ποροσέξα- 

λον] τροεξαλον τοῦ. τοροσεδαλλον 23») 345 35» 42» 90, 148, 230, 

232, 4132. ΟΠΐσ. ἄς Ομ υγί. νἱ, 'π σοπιπιεηΐ. Ρεγρεῖμο ἰπ Ὅλη. 1επγεῖ, 

(εὰ ἔεπιεῖ χυοφυς τὲ αι. τροσεδαλλον Τμεοάοτεῖ. ἴω Οοά. 229 

πιθο, δά υἱ Ναϊ. ἰπ Ἐά. ᾿', 1189. προσέθ. εἰς τὴν ϑάλ. τὴν μεγαλ.] 

ῥερπαδαπὶ ἱπ ππαγὶ πιᾶρπο Γλιοὶξ, (δι τ, ἐμπιοδαπια ἱπ πιαγὶ πιαξπὸ 

Ηϊεν. 
111. ανέδαινον)] ἀνεξδαινεν 229 425 48) 1 αναδαινοντὰ 34.. 

Οομρὶ. ἔχ] ἐπὶ 91. ϑαλασα. Ὁ ἰδίας πα. ΟΟά. υηὰ5, 

διαφ. ἀλλήλων] διαφ. αλληλοις 233. αἰίεγα αἰίδντεπε »παρπλκαάϊπε απο 

ἑεεεάεης Ἰριςῖ, ( δἰασῖς. 

ΙΝ. λέαινα] -- ἐχουσα πτερὰ 35. 89, ιού, 130, 230. ΑἸΙεχ. 

δίαν. Ατγηι. Οοἀά. ἐδηζυπι ποῃ ΟπλμΈ5. ΑΥΠΊ. Ἐά. -Ἔφις λαξπὶ ἄμας 

αἰας Αταὰθ. καὶ ττερὰ αὐτῆς] αἰαε λαδεύαε Ταὶοὶ!. Οαἰατῖς. ἀαόεμε 

αἰας (ορι. αἱά υέτο ἐὔμς ϑίαν. αὐτῆς 19] αὐτὴ 33. 36) 42) 49, 

90, 91; 228. ὙΠεοάοτεῖ. (αἱ ἰη Οοὰ, 220 πιε0) ἱπ Ἐά. 1, τ1ο1. αὺυ- 

25 

ὑμῖν πιληϑυνθείη. Ἔχ “«ροσώπε 46. 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 
ΚΕ Φ. ΜΠ. 

ν 9 κν»ὸ ς 3 ρ 4 Ὡ 3 ρὋ ΡΞ “ῸὋ΄᾿ 

πτερὰ αὐτῆς ὡς ἀετϑ" εἐσϑεώρουν ἕως ὃ ἐξετίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς" καὶ ἐξήρϑη ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ 

δὰ 

Θ 

φοξερ.} καὶ φοδερ. Αἰά. 

. ἐπὶ ποδῶν ἀνθρώπου ἐςάϑη, χαὶ χαρδία ἀνθρώπε ἐδόϑη αὐτῆ. Καὶ ἰδδ ϑηρίον δεύτερον ὅμοιον 
Ψ 2) ΄ ἃ, 3 9 ᾿. ρ" ν᾿. 2) “ 7 »)» ᾿Ὁ 3 7 ω 2 Ν 

ἄρχῳ, Χαὶ εἰς μέρος ἐν ἐςάϑη, χαὶ τρεῖς σλευραί ἐν τῷ ςύματι αὔτης, ἀνᾶμεσον τῶν ὀδόγτων αὖὐ-. 
ρϑ Ν Ὧ ὃ 39. ,ο 5. “ ΄᾿ 3 ,“᾿ ν᾿ 

. τῆς" χαὶ ὅτως ἔλεγον αὐτῇ, ἀνάςησϑι, φάγε σάρκας πολλάς. ᾿Οπίσω τότε ἐθεώρουν, χαὶ ἰδοὺ 
9 ’ “Ψ ε ΄“ ’΄ ΄ἿΝ, Φ ᾿" Ν, ΄ ΄“ ε ᾽ 3. »» ΄- ΄ 

ἡρίον ἕτερον ὡσεὶ πάρδαλις. καὶ αὐτῇ πτερὰ τέσσαρα ττετειν ὑπεράνω αὐτῆς, καὶ τέσσαρες 

χεφαλαὶ τῷ θηρίῳ, καὶ ἐξουσία ἐδόϑη αὐτῇ. ᾿Οπίσω τέτου ἐθεώρουν, χαὶ ἰδοὺ ϑηρίον τέταρτον 
Ν ΝὋΨ» Ν»Ὦ Ν ἰοὐ Ν ᾽ ) "Ὁ μ 

φοξερὸν χαὶ ἐχϑαμξον, καὶ ἰσχυρὸν ππερισσώς, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῷ σιδηροῖ, ἐσϑίον καὶ λεπΊ]ὔγον, 
΄- 2 ρ᾽ ἯἩἙἢ 2 »" Ν, ὔ ρ » 

χαὶ τὰ ἐπιλοιπὰ τοῖς πσοσὶν αὐτὰ συνεπάτει, χαὶ αὐτὸ διάφορον περισσῶς παρὰ πάντα τὰ 9η- 

, ρία τὰ ἔμπροσϑεν αὐτϑ, χαὶ χέρατα δέκα αὐτῷ. 
φ 

Προσενόουν τοῖς χέρασιν αὐτϑ, καὶ ἰδοὺ χέρας 
΄ Ν, ρ᾿ ρὋ “Ὁ 59 

ἕτερον μιχρὸν ἀνέξη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ τρία χέρατα τῶν ἔμπροσϑεν αὐτῇ ἐξεῤῥιξώϑη ἀπὸ προσ- 
. ἢ » ν.0 Ν δ Ν 9 Ν ε “.».293 Ν, ᾽ ΄ 3 ἰδ ΄ ’΄ Ν ’ ἰϑ 

ὠποὺυ αυτδ" χᾶὰϊ ἰθου ὀφϑαλμοὶ, ωσει ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπου, ἐν τῷ χερᾶτι τὅτῳ, χαὶ φςομᾶ λαλοῦν 
5 ’ὔ’᾽ 6, ἰν - μ᾽ 

μεγάλα. ᾿Εϑεώρουν ἕως ὅτου οἱ σρόνοι ἐτέϑησαν, καὶ πσαλαιὸς ἡμερῶν ἐχάϑητο, χαὶ τὸ ἔνδυμα 

τοῦ 34) 230. Οοπιρί. Ομϊσ. ὡς ὡσει 22, 23, 335) 36, 42, 48, 40, 
51) ὅ2, 90, 919 130, 148, 228, 230, 231, 233. ΟἸ]ἦρ. ΟΠγγῇ, νἱ, ἴῃ 

ςοπ)πιοηῖ. ρΡεγρεῖυο ἴῃ Ῥαη. ἤο Ὑπεοάοτγει. (θη 'π Οοά. 229 τηθο) 
ἴῃ Ἐά. 1. 5. α Οὐπιρὶ. Τὰς, Οα]ατῖς. ἐϑεώρ. ἕως 5] εἰ υἱάοῤανα 
εἰ ες Αταῦ. εἰ υἱάεῤανι ἄοπες Ἰδοοὺ. ΝΝῚΠΌ. ἴῃ ϑοιτηοηΐθ. Αστηθπο- 

1,λῖῖ. ἐξετίλη] εζετεινεν 147. εξετειλεν 34. ἐτίλοντο (οπηρὶ. 

ἰξετίλανο π᾿ υμο 1. [δ ἐξετίλαντο ἴῃ 411ο, ΟἩ τυ, νὶ, ἴῃ σοπηπηεπῖ, ρεῖ- 
Ρεΐυο ἴῃ Ήδη. αὐτῆς 2] αὐτῇ Οοπηρὶ. ΟΠΐρ. ἀφείλἑπιθ οὐας 78- 
«οὐ. ΝΙΠΌ. 1. ς. ἐξηρθη] α 2309. εξηγερθὴ 1Π|, 3) το. εξηλ- 
ϑὲν 148, 232. ΑἸΔ0. εξνρεν 233. εξηρανθὴ 33, 87, 8ὁ. ἐξήρϑη 
ἵπ ομαγαέζ, πιΐπογε ΑἸεχ. ἤρϑη ἴῃ ὑπὸ ]. {εἀ4 υἱ Ναἴ. ἴπ 4]ἴο, ΟΒγγί 
νἱ, 1. ς. ἀἀοίεεπάεπς Ἰςοῦ. ΝΊΠΡ. 1. ο. ἀπὸ τῆς γ' καὶ] κα ]Δοο0. 

ΝΙΩΌ. ]. ς. ἐπὶ τοῦ. ἄνϑ ρ.] ανω τὰ στερὰ ἀντου τῶν βρανων (ἢ) 

5230. Μιρεν ρεάε: φναβ ἤοπιο Ταιςιξ. ( Αἰασῖτ, φυαβ Λιρον ρεάσς ῥοπιϊπὶς 

Αγ. (σά. υπὰ5. μμεῥεν ρεάες μοι, φιαβ μμβεγ ρειάες ἠονιῖπις ἸΆΠΟΒ. 

ΝΙΊΠΌ. 1. ο. ἐςαϑὴ} οὐκ ἐξαϑὴ 148. καρδ.} η καρδ. 48. 
ἀνθρώπου 29] ὡς ανϑρ. 62, 147. αὐτῇ] αὐτω τού, 230. 

Ψ. δεύτερ.} ἐτερον 22, 23) 33» 36, 48, ς,) 62, 147) 228, 231. 
Ἅ1α4. ΟἸσ. ΟἸγγί. νὶ, ἴῃ σοπηπιεπῖ, ρεγρεῖθο ἴῃ Ὅδη. ὙΠεοάοτει. (υζ 
ἴῃ σά, 229 τπηθο) ἴῃ Ἑά. 1ϊ, τ192. Τὰς! ἢ, Οα]ατῖς. ὀ ἄρκῳ] τὴ αρκὼ 
ό2, 147. αἀρκου 230. ἄρκτῳ ΑΙά, ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (ποη 'π (σά. 

220 πΊε0) ἴῃ Ἐά. 1. ς. {εὰ υὐ Ναῖ. ἰπ ἀποῦυς 4115 ( οἀ4. εἰς μέρος 

ἕν] ἐκ μέρους 130. εἰς ἐν μερ. 35, τού. λα ἕν 34, 148, 230. ἐμ ἅπαὰ 
2αγίε Ἰυὰοϊῇ, ( ΑἸλτῖς. τρεῖς πλευραὶ] τρια λευρὰ 22,23, 56, 33, 

44) 31.) 36,5 42, 48, ς1. 62, 87» 89, 90, 91) τού, 130, 147) 148, 228, 

2.30, 231) 232, 231. (Οπιρὶ. ΑἸΜ. ΑΙεχ. ΟἿ. Ομιγί, νι, 1. ς. ὥς 

ἸΒεοάοτεῖ. ἰῃ Οοἀά. 229 πιθο, {εἀ τρία τοτερὼ ἰῃ Ἐά.]. ς. τῷ ςόμ.] 
μέσω 23. αὐτῆς 12] αὐτου 210. ἀναμέσ.} καὶ ἀναμ. 230. 
Εμις ἢ, Οαἰασὶς αὐτῆς 29] αντου 230. ἔλεγον} ἀϊχὶξ Τλιςϊξ, 

( αἰαγῖϊ. αὐτῇ] αὐτω 530. ἀναάςηϑι} ἀἄνάςα Ὑπεοάοτεῖ. (υἱ 
ἴῃ Οοά, 229 τηε0) ἰη Ἑά. ]. ο. 
Οἰαγῖς, νἱ, ἢ. ς. 
ϑίαν. Οἴἶζορ. 

ΨΙ. Ὀπίσω] εἰ 2οῇῇ (ορῖ. Αγαῦ. Θεοῦ. Αστη. 1. αἰΐᾳφυς. στὴ. 

Ἑά. τότου] ἀντου 33» 87) 01.) 228. Οοπρὶ. ΔΙά. Ατστη. (οὐά. 
τα πὶ Ὡοπ οἴηηθ5. Ατῃ. Εἀ. ἦκξε Τλιςξ, ( δαγῖ. ἐϑεώρ.] -Ἐ ἐν 

ὁρώματι τῆς νυχτὸς Οἰΐρ. Θηρ. ἕτερον] ετερ. ϑηρ. 22,23, 26, 3ς, 
46, 48, ς1, 62, τού, 130, 1479 148) 230, 231) 232) 233. ΟὈΠΊΡΙ. 

ΟΠΐρς. Ομιγῦ, νἱ, ἰπ σοπηηγεπῖ, Ρεγρεῖιο πῃ Ὅλη. Ασπὶ. Οοάά. ἀυο. 
ἐτερ. ϑηρ. τρίτον 34. Ὺ ἕτερ. Το, (ΟΔΙΑτῖς, καὶ 2] 44 8ῖαν. 
καὶ αὖτ. ττερ. τίσσ.} ἔχουσα καὶ αὐτὴ ττερυγια τεσσαρα πτερὰ 
((ς) 230. κα αὐτῇ Απη. χ. εἴ Απῃ. (οά. αἰϊυβ ὑπυ8. σετεινοῦ ] 

α 230. καὶ τέσσαρες κεφαλαὶ] καὶ τεσσαρας κεφαλᾶς 35. φια- 

ἐμοῦ σεν καρίνα ϑἰαν. Οἷἶτορ. καὶ ἐζουσ.] καὶ ἡ ἐξουσ. ὙΠεοάοτεῖ. 
(μσπ ἴῃ Οοά. 229 περ) ἰπ Εά, ἰϊ, 1194, [δά ποι Βαδεῖ ἡ ἴῃ ἀυοθις 
1115 Οοάά, καὶ καὶ βασιλεία καὶ ἡ ἐξουσ. ἴῃ ὑπο ]. {εὰ καὶ ἐξουσ. ἱπ 
αἷϊο, ΟΠμεγ. νἱ, 1. ς. αὐτῇ υἷι.] αὐτω 111, 22,23» 34ν35. 36, 48, 
ςῖ, ό5, τού, 147, 148,31. Ομΐξ. αὐτῇ ἴῃ ομαγαέξ. τηΐποτε ΑἸεχ. 

ΨΙ1. Ὀπίσω] ὀπίσω γῶρ Ὑπεοάοτει. (ας ἰπ Οοά. 229 πιεο) ἴπ 
Ἑα. 11, ττο4- εἰ ρο Ατην. (οάά. τάμτιπὶ ποα οπληεδ. Απη. Ἑά. 

τάτου) ἀκς Ἰλιοὶξ, Οαἰατῖς ὀ ἐϑεώρ.} -[- ἐν οραμᾶτι τὴς γυκτος 22, 
44, 36, 48, ς1, 62, 1479 231. ΟΠϊγ. ΟἸγγί. νἱ, ἴῃ σοτησρεηΐῖ. ρεγρεῖνο 

ἴῃ Ὅλη. -Ἐ εδάξι οὐπὶ ᾿ς ΡγΘΠῸ 22. -{- εαάεπὶ ὙΠπεοάοτεῖ. (υἱ 

ἴῃ Οοά. 229 τηθο) ἱπ Εά,]. ο. δὰ ποῦ - μας ἱπ ὑπὸ ]ῖο (οὐ. 

καὶ ἔχϑαμθ.} σε πιγαδ ]ὶς Ἰλιοὶῖ, (ΑἰΑτῖς, 

.] . . Π 

ὠνάφςα ἴῃ πηο ]. 1εἀ ἀνάςηϑι ἴῃ αἷῖο, 

φάγε] καὶ Φ. 62, 1479 148, 232. Γκιοἱ ἢ, Οαἰατίτ, 

ὡς ο΄. 34, 62, 147). κα [οἱ ξ, ( α]ασῖς, 
σεῖς ἴῃ Οοά. 229 πιεο, [πὰ ΒΑρεῖ ἴῃ Εά, }. ς. 
ΟΕ ἐγ. Αὐῃ. Οοάά. ἐδπζατη πόα οπιπαβ. Αππη. Ἐά. 

καὶ ἰσχυρ.] ισχυρως 89. α ὙΠπεοάογεῖ. (ηση ἴῃ Οοά. 240 τηδ0) ἰπ 

Ἑά. ἱἰ, τατος. περισσ. 1] -Ἑ παρὰ σάᾶντα τὰ ϑηρία τὰ ἔμπροσ- 
ϑὲν αὐτοῦ καὶ κέρατα δέκα αὐτῷ υηςΐ8 ποία ΑἸεχ. καὶ 45} 
α 11. Τμιοἱ ἢ Οἰαἰαγιτ, βαθεῖ ἴῃ οδαγαέξ. τηϊηοτε Αἷοχ μα ϑ8ϊαν. 

οἱ ὁδ.} κα οἱ 34. Ατῃ. Οοά. ὑπι8. αὐτοῦ 19] , 230. σιδηρ. 
Ἔ μεγαλοι 33.) 40, ὅ2, 87, 90, 915 τού, 147. 148, 228, 223. (ΟπρΡΙ. 

ΑΙά4. ΑἸεχ. Ατδῦ. ϑδν. Μοίᾳ. -Ἐ καὶ μεγαλοι 22, 32, 36. 42, 48, 

ξι) 230, 231, 222. (Πρ. Ογυί, νἱ, 1. οσ. “Ἔ καὶ οἱ ονυχὲς αὐτα 

χαλχοι 3.4. Ατηγ. (οά(. ἴτεβ. -Ἑ καὶ μεγάλοι καὶ οἱ. ονυχες ἄντου 

χαλκοι Τῆδοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 229 τηεο, (δὰ καὶ οἱ ονυχ. αὐτου χαΐχοι 

δὐϊοῶα Τηἴ 40 «ἱἱα τπδηῖ ; ἤξοο οπηηΐᾷ νεόγο -ἰ ἰὴ Εα, ]. ς. 1 ποη 

Βαδεηπίυῦ ἴῃ ἀποῦιυς 4}1}}8 Οοἀἀά. - εἰ »ιαρπὶ οἱ πῆρμές «πεὶ ϑῖδλν. 

Οἴτορ. ἐσϑίον] ἤσϑιον Ὑ πεοάοτεῖ, (υἱ ἴῃ Οοά, 229 πιθο) ἴῃ Εά. 
]. ο. [ξἀ εσϑιον ἰπ ἀυοῦυ5 4115 Οοά. »παπάκεασῤαη! 1,ὰςξ, ΟΔἰατῖξ. 
εάεδαι Αττα. Οοὐά. ἀυο. εἰ εὐεόσέ Ατα. (οἀ. υὑπυ5. λεπῆύν.] 

ἐλέπ]υνον Ὑ μεοάοτεῖ. (υἑ 'π (οά. 220 πιο) ἴῃ Εά. ]. ς. 1εἀ υἱ Ψαῖ, ἱπ 
ἀυοῦυς 411}5 (οά 4. εονερίημεόαπὶ Τὰς, (ὐαἰατῖς, εοπμπιεδαί Αττη. τ. 

εἰ Ατπλ. Οοά. ὑπὰ5 4108. ἐπιλοιπῶ} λοιπὰ 22, 48, ς1,) 231. 
αὐτῷ 29] α ἴῃ απ 1]. {δ Παδεῖ ἴῃ ἷϊο, Ὁ μυγί, νἱ, 1. ς.. α Αστπι. Οοάά, 
τἀ πῖι πΠΊ Ποῃ οπιηα65. Ασπι. Εἰ. συνεπάτει} κατεπάτει τοῦ. περι- 

ἐπάτει 62, 147. καὶ αὐτὸ] καὶ τὸ (ῆς) 42. εἰ ἀκε ῥοθία 1μχςϊξ, 
Οδἰαγιι. ἐμία νεγο δῖαν. διαφορ.} διεφερε 42, 23, 36, 48, ςι, ό;, 
147, 231. ΟΠ. Ὑμεοάογεῖ. (υἱ ἰα Οοά, 229 πιο) ἰη Ἑἀ. ]. ς, δ(ιω- 
Φερον 33,34» 87991) τού, 228, 230. Α]ά, ΟΒιγί. νἱ,]. ς. πιαγον Τα ΟἹ, 
Οαἰατῖῖ, σποερισσ. 29] -Ἐ καὶ οἱ οδοντες αὐτε μέγαλοι 230. αἸαιοίΕ, 

Οαϊαγῖς. παρὰ] περι 148. τὰ ἔμπρ. αὐτ.} τὰ ἐπάνω αὐτ. 
2320. φιιδ απίεᾷ υἱλε μμπὶ Τλις!ῇ. ( αἰασῖξ, κέρ. δόια} δέκα κέρ. 

ΑΙεκ. κέρ. αὐτῷ ὃ. ΟἾγνΐ. νἱἹ, 1. ς. δόια αὐτῷ} αὐτω δ. 22, 23. 
44.) 36, 62, 147, 2311. Οἷς. Ὑεοάοτεῖ. (υς ἴῃ (οά, 229 τΠ60) ἰη Ἐά, 
Ἰ. ς. αὐτῷ 48. (μυγί. νἱ,]. ς. 

ΝΠ]. Προσεν.} καὶ προσεν. 22. Ταῖς] ξ, ( αἰαττ. ΑΓδῦ. 
οὐντο 230.  ἀπίοπι δῖαν. Οἴξγορ. τοῖς κέρασ.} ἐν τοῖς κερ. 34» 
ό2, 147. δῖαν. Μοίᾳ. την κερᾶσιν (ῆς) 130. ἕτερ. μι»ρ.} μικχρ. 
ἐτερ. 147. “ἢ ϑεωρητὸν Τ)ιεοαοτεῖ. (υἱ ἰπ Οὐ. 220 πιε0) ἴῃ Ἐά. 1 
ττ96. {τἀ ποη -Ἑ πος ἴπ ἀποθι5 8]}}5 (οάά. αἰἰκα »είπς ας, ΟΔ- 

ἰατῖϊ. ἀνέβη} ἀνεςη 210. ανέδαινεν 22, 23, 365 48, ςτ, 62, 147» 
431. Ομ. Ομγγί, νἱ» ἴῃ σοτηπιεηξ. ρεγρεῖυο ἴῃ ἤδη. Ὑπεοάοτεῖ. 
(υΣ ἰπ Οοά. 229 πιεο) ἱπ Βά. ]. ο. ἐν μέσῳ] ἐμπροτϑεν 430. 
ϑίαν. Οἴτορ. ἐν τῷ μέσῳ Οιγῇ. νἱ, 1. ο. καὶ τρία} ᾿γία ὑετο 
δίαν. Οἶτος. χέρατα τῶν] α Ὑπεοάοχεῖ. (αῖ ἴῃ Οοά. 220 τῃεο) 
ἰπ Εά. 1. ο. {εὰ παδεῖ 'π ὑπὸ αἰἷϊο Οοά. τῶν ἔμπρ. αὐτοῦ} τῶν 
ἐμπρ. αὐτῶν 230. δογῊπι, φκαῖ ἐγαπί ἀπίς Τλιοῖξ, ΟαἸδτῖ. α αὐτῷ 
Ατηι. Οοαά. ταπυ πὶ πο οπΊπο5. Ατπι. ἘΔ. ἐξεῤῥιζώθη] ἐξερριζω- 
ϑησαν ἐμπροσϑὲν 23.0.0 ὀφϑαλμ. 15] -Ἐ αὐτοῦ 3ς. ὡσεὶ ὁφ9.} 

ἐν τῷ κέρ.} α ἐν Τβεοάο. 

τύμα} ςοματι 34. 
λαλοῦν] ἐοφωὸ- 

ῥα! Ατῇὰ. (οἄ. υπηι18. μεγάλα] Ἔ καὶ ἐποιέι πόλεμον προς τες 

αγίους 22) 33, 30, 42, 48, ς1,) 87, 91, 228, 231. ΑΙά. Ὑπεοάοτει. (αϊ 

ἴῃ Οοά. 229 πιο) ἰη Βα. ]. 6. 
ΙΧ. ἕως ὅτε} εως ου τοῦ, 147, 230) 2329 222. Ογτγ. Ηἱεϊοί, 204. 

Οὐ. 111, γ14. ΟΠ γγῖ. ἃ, 18, 474) 544) ἐξ νὶ, ἴῃ ςοπηπιεπῖ, Ρεγρεῖιο ἴῃ 

Ῥλη. Αἴδμδη. ἰϊ, 2οϑ. Ῥαπιδίο. 1:, 34ς. ἢς ὙἸΠεοάοτεῖ. ἰη ἘάΑ. ἷν, 452, 

[εὰ ΑἸΙδὶ οὐ αῖ. ἕως οἱ τῇ τιεπάο τγρορζ. ΑἸά. ἕως ὅτε Ομῖρ. ἐὲ 

ἐκες φιαῇ ΝῚς. Ταρῖ. δομές εἰἷαηι Αταθ. οἱ ὅρ. ἐτέϑ.] ἐτέϑ.. Φρόν. 

ὡροσενο- 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤᾺ ΤῸΝ ΘΈΕΟΔΟΤΊΙΏΩΝ ΔΑ... 

ΚΕΦ, γῃ 

». "Ὁ . εν Ν ν ε Ν ὃν ΔΩ 3. θυ ον ). όγ. ὁ ϑρόνοι δοον ΝΣ 

αὐτῷ λευκὸν ὡσεὶ χίων, χαὶ ἡ ϑοὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτῷ ὡσει ἔριον χαϑαρόν" ὁ ϑρόνος αὐτϑ φλὸξ 

Ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπρασϑεν αὐτῶ" χίλιαι χιλιά- το. 

χριτήριον ἐχάϑισε, καὶ βίδλοι 

τῶν λόγων τῶν μεγάλων, ὧν τὸ χέρας ἐχεῖνο ἐλάλει, τἱ. 

ἐδόθη εἰς χαῦσιν πυρός. 

“αυρὸς, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον. 

δὲς ἐλειτόργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειςἤχεισαν αὐτῷ" 

ἠνεῴχϑησαν. ᾿Εϑεώρουν τότε ἀπὸ φωνῆς 

ἕως ἀνηρέϑη τὸ ϑηρίον, χαὶ ἀπώλετο, χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ Ἰ Σ αὐν λς 

λοιπῶν ϑηρίων μετεστάνη ἡ ἀρχὴ; καὶ μακρό
της ζωῆς ἐδόϑη αὐτοῖς ἕως χαιρϑ καὶ χαιρξ, ᾿Εϑεώ- 13. 

ε - Νν . “" “" κ᾿ 52 “ε ν, 9» .Ζ ὌὌ 

ροὺν ἐν ὁράματι τῆς γυχτὸς, καὶ ἰδὲ μετὰ τῶν γεφελὼν τῇ δὅρανβ, ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος, 

γουσι ἴῃ αἸ]οπε ΟΥΤ. ΑἸ.1. ς. αὐτῷ 192] αὑτὸν 62, 14). Θῶὼ 

εχ δοοοπιποάδιίοης Ογτ. ΑἹ. Ι, Ὁ. μυριάδες] τα λεγε Αἰπιοηγαι. 

8Ρ. Ογρτγ.: δον ρ ίη Ἰτεὰ. ἴηῖρ. Δὰρ. Ηἰαγ, Τλιοῖξ, Οὐαί αγῖς, 

τιν ἰαάμηε ἘΡΏτεπν. ΘΥΤ. -ταρειςήκ.] εἰρηκ. 25. παρειξησαν 22. 

ἐλειτουργεν 230. Οἷς. Ἰ. (. ἘΡἤγεαι. ὅγγ. αὐτῷ 22] ἐμπροσϑεν 

ἄντου 229 33» 345) 35» 26, 42, 48, 49. 5δἴ) 62, 87. 90, 919 τού, 147, 

148, 2289, 231) 232) 233. Οοπρὶ. Αἰά. Ομὶγ. Ευΐ. 1, ς6). 1, “46, 

4:6. Ῥτοςορ. ἰῃ Π|ἴδπὶ 93- [οἰ Οφαγῖς. δῖαν. Οὗτος. ἔς ΟἸ γῇ, 

νἱ, 1. ς. εἴ 10], τἀ ἴα υμὸ 1. Βαθεῖ ἐνώπιον αὐτῇ, εἴ αὐτῷ ἴῃ αἰϊο. 

 οὐπὶ κα ῥγαιο ἐμπροσϑὲν αὐτα 23. “Ἢ ελάεπι λαπιαίς. 1}, 34 ς- 

αὐτοῦ (Πς) Βαΐ. "1, 139. κριτήρ.-- καὶ ἰδοὺ} πδος εἴ αι 115 ἰηῖεῖ- 

Ἰαοετῖ ψγβτεγη τς ἴῃ οσοπίΐπυα οἰϊδίίοης Εύυΐ. 1, 46. χριτήρ.--- 

ἠνεώχϑ).] καὶ βίδλ. ἡνεώχν. καὶ χριτ. ἐχαϑ. Ογγ. ΑἹ. 1, ρασίε ρσὶπηα, 

113) [εἀ Παῦεῖ αἰ υς να. κριτήριον) εἰ ἡμαϊείμτε Δυ. ἰπ7μάϊ- 

εἰκηι ἴαιςὶϊξ. Ο αἰαῖ. αὐ ἡμώϊείωπ Ἀποηγτῃ. ἃΡ. ΟΥ̓ΡΓ. ἐχάϑισε] 

εκαϑησεν 23. βίδλοι] αἱ βίδλ. Τλαπιαίς. 1. ς, 

ἠνεώχ ϑ.} ανεωχ 3.32, 33» 485 51. 87» 228,231. ΑΙά. Οἰτγῖ. νἱ,.]. ς. 

Ἔ εφριξεν τὸ πνεῦμα μου εἐγω Δανιηλ. ἰδὼν (ἔς) 220. -Ἐ καὶ ὁ πα- 

λαιὸς ἡμερῶν ἐκάϑητο Επΐ. ', 526, ἴεὰ ἤοπ -ξ 410]. 

ΧΙ. Ἐϑεώρ.} ἐγὼ 230. κα Βος οὐπὶ 44. υἵχψυε δὰ ἰηϊέυπι 

ςοτηπιδῖβ 1.3» ἰσεῖ 'π οομάηυα οαῦοης, Ογτγ. ΑἹ. 1, μᾶτῖε ῥγίπιδ, 113. 

τότε] ἄοπες ἱμπὸ Οορῖ. φωνῆς} τοροσωπου Φων. 23. 

α τῶν 23. ὧν ἐλαλεῖι 11]. 

ΟἸεαι. ΑΪ. 23:. αν 2326, 33» 34: 35» 26, 45. 48, 49, 51», ὅ2, 90, 

Ἰ. οἵ, τού, 147, 1498» 228, 210. 231) 232) 233: Οοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

Ι ΟΙρ. Οἴεπι. ΑἹ. (αξ πποάο υἱάϊιτι8) 1. ς. Ογν. Ηϊετοί. ἢ, ο. Οἷς. 1. ο. 

᾿ ΟἨγγῖ. 11. οο. Δίμδῃ. 1. ς. Βαΐ. "ϊ, 139. Ευΐ, 11, 46. “Ὑποοάοτεῖ. (υἷ 

ἸΪ. ἰῃ Οοά. 229 πιθο) ἱπ Ἑἀ. ἢ, 1197. εἴ αἰδι. Ὠαπιδίο. ἰ. ς. ἐτέϑη- 

σαν] ἐεκαϑησαν 3ς.- σάγμεγαπε τυ. (οά. υτυ5. ξγορίπφμαυενμπ 

Ἀπη. Οοάά. φυλιιοεάξεϊη. παλαιὸς] ὁ σαλ. Τμγγῖ. ἰν 18, 474. 

ς44, 1εὰ νἱ, 1. ο. ἡ Ψαῖ. Σὲ παλ. ὙΠεοάογεῖ. τὰ Ἑά. ἵν, 44, εὰ 10] 

υὐ αι. ὁ παλ. Ῥαπιαίς. Ἰ. ς. σαλ. ἡμερ. ἐκάϑ.1 ἐκώϑ'. ἐπ᾽ αὖ- 

| τῶν ὡσεὶ τρταλ. ἡμερ. ΟἸεπη. ΑΙ. 1. ς. ἡμερ.] τὶ υ] πὴ ῥα πη τς 

ἢ Αγηι. Οοά. πηῦ5. ἐκάϑητο] ἐκαϑηῆσε 16, 48. εκαϑισεν 22, 51) 

᾿ 210. Οἴεπι. ΑἹ. 1. ς. ἔς Ομιγῆ. ν, ὅο, {εὰ «ἰδὲ τε Καῖ. ἢς ΤΠεο- 

᾿]} ἀρτεῖ, {ποη ἴῃ Οοά, 240 πιθο) ἰπ Ἐά. ἴΐ, «197» εἴ Ποῖ. Ἐ ἐπ᾽ αὐτῶν 

(υϊ τηοάο νἱάϊπνι5) ΟἿδπι. ΑἸ. 1. ο. Ἔ μρεῖ εππὶ (1π αἰϊυΐοης, εἰ λάγο- 

παρα βοβίινι δου! ἵπ ργα ΠῚ 5. εχ δεσοπηηηοάατίοης) ΑΠΟΠΥΠΊ. 8Ρ. 

Ογρσ. εἰ }δνὶ ἀρεν!ὶ βιπὶ (αυἀεπῖος5, εἴ εχ ἀεοίπιο ςοπιτηᾶῖε,) 

ϊΪοτ, Απιδγοῇα. ἐκάϑητο--- χίλιαι ἴῃ οοπ. 10} α δες εἴ 4118 

ἢ Ἰηϊειαςοης ἴῃ πηο 1. (εὰ δρποίςυῃϊ ἴῃ αἴϊο, ΟΠγσί. 1ν 544. Εμΐ. 1. ς. 

καὶ τὸ ἔνδ.-----καϑαρὰν] πδεο εἴ αι 115 ἰμιεηαςεπῖ ἢς εἴπηρῖς ἴῃ 

αἰϊυΐοπε, καὶ ἦν κἡὶ κεφωλὴ αὐτῷ ὡσεὶ ἔριον λευκὸν, καὶ τὸ τεεριδόλαιον 

αὐτοῦ ὡσεὶ χιών ἘρΙρΗ. 1, 817. καὶ τὸ ἵνδ.} α τὸ 220. α καὶ ὙΒεο- 

ἀοτεῖ. ἐπ Ἐά. ἱν, 4ς2, [δ δάδεῖ [10]. αχαὶ Γλιοἱ ες Οαἰατῖς. Απτῃ. Οοὐά. 

ἀδηζαπι ποπ οπληο5. Ατπι. Ἐὰ, τὸ ἕν. αὐτοῦ λυκν.] το ενδ. ἀντων 

εοἰἰοεαυ!! Δυρ. 

τῶν λόγ. 

τῶν μεγ.} α 11. ΟΝ. μαρεῖ ἴῃ 

Δ. (6ς) 120. νοὔέποπία εἶμς οαπάϊεα πὶ πποὸ 1. δὰ σοηνοηΐϊ οὐπὶ Ν᾽ δῖ. 

ἴπ ]ῖο 1. Νὴρ. Ταρί. λενκ. ὡσεὶ χ.] ὡσει χ,. λευκ. 22,23» 26, 3» 

426, 48, ὅ2, 94, τού, 130, 1479 148) 231) 232. Οοπιρὶ. Αἰεχ. ΟΒΐς.- 

εδλγδᾶ. σταΐϊθοσε ΑἸοχ. 

ὨΠ15. 

θη νοὶ ἴτε5. νορεβ ἤμηϊ ἀεἰεῖας 22. 

πιάρπα (τεϊδλιυτα (011. δὰ φωνῆς) Απη. (σά. 

ἐκεῖνο] α ὅ2, 147», 230. ἐλάλει] μοίξ βᾶπο νόσεπὶ 
-Ἔ ϑεώρων ἡμῆν 23,34, 36, 48, 

ΟἸετα. ΑἹ. 1. ς. ὙΒοοάοτει. (ας πῃ Οοά. 229 πιθ0) ἱπ Ἐά. 11, 1197. 

Θεοῖς. Δίπι. 1. εἴ ἅττ. (σά. αἰΐιβ τἰῶι8. ὥς Ομτγί, ἰ, 18, [εἀ ΔἸ1δὲ 

ςῖ) ὅ2,) 147. 23Ἐ Οἰυγῦ. νἱ, ἴῃ σοπηπιεηῖ, Ρεγρεῖμο ἴῃ Ῥδη. ἔς 

Ὑπεοδοτεῖ. (οἱ ἴα Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά. 11, «198, 1εἀ υἱ Καῖ. ἱα Οοά. 

υἱ Ψαῖ. ὡσει χιόνα λεύκ. 91. ὡσεὶ χιὼν καὶ λευχ. ἴῃ Δ] ἤοης Ογγ. πο 4]1ο. ἕως] -Ἑ ὅτου Οοίαι. 145. ἀνήρ. τὸ ϑηρ.} τὸ 570. 

Ηϊετοῖ. 216. λευκ. ὡς χ: Αἴβδῃ. 1. ς.. λευκὸν Αποργπι. 80. Ογρί. ἀἄνηρ. τού. τὸ ϑηρ. ἐκεῖνο ἀνὴρ. 26, 35. ΑΙεχ. Ἐ ἐκεῖνο (οπιρί, 

καὶ ἡ 9.] α καὶ 230. Ὺ καὶ Ομγγῖ, ἰ, 18, 1 μαῦεῖ Αἰ} ]. τῆς καὶ ἀπωλ.] κα 230. ἀπώλετο, καὶ τὸ σῶμα] ῥενὶλ ἐογρμς δῖαν. 

χεφ. αὐτῷ} α τῆς κεφ. 228. κα αὐτῇ Ογτ. Ηἱετοί. Ἰ. ς. ὡσεὶ ἔ.1 Οἷἶτος. σώμα] φομῶ 48. ἰδόϑη} εἰ ἀαίωπ οἱ ϑίαν. Οἰἶΐγορ. 

εἰς καῦσ. τυρ.} εἰς κατακαυσιν τυρ. 42. εἰς κατάλυσιν πυρὸς ἼΠθο- 

ἀοτεῖ. ἴω (σά. 229 τιεο, δὰ ἰπ Ἐά. 1. ς. εἰς κατάκανσιν τ. εἴ 

εἰς καῦσιν τυρ. ἰδ]. κι ἐοπιδιγαίμῦ {ςοἰξ, Οαἰατὶς. Ηείγοι. ἀρ. Αυρ, 

ΧΙΙ. λοιπῶν] - δὲ ὙΠεοάοτει. (ας ἴῃ Οοά. 220 πιεο) ἴῃ Ἐὰ. ὶ, 

τ2οο, δὰ ποῦ -Ἐ ἷπ ἀυοῦυ5 8}}}6 Οοάή. ψηρίων) Ἢ ων 230. 

μετιςάϑη ἡ ἀρχὴ] π ἀρχὴ μέτες. ΧΙ], 26, 33» τού, 130, 233. ΑΙεχ. 

Οοἤῃ. 14ς. Ἄγαι. 1. αΐᾳυς, Αιτῃ. Ἐά. ἡ ἀρχὴ] τέρπαπε ΤΑιοῖξ, 

(αἰατῖς. Ηείγον, ἀρ. Δυρ. μακρότ.] μακαριότης Ὑεοαοτεῖ. (υξ 

ἴῃ Οοά. 229 τηθοὸ) ἴῃ Εἀ. 1. ο. {δὰ υἱ νι. ἴῃ. ἀυοῦιι5 4115 Οοάά. 

“παραϊέκάο Ἡεῖγ ἢ. ΔΡ. Αυρ. ζωης οδου ζωης 230. αὐτοῖς] 

αντῶ 230. κα Τπεοάοτεϊ. ἴῃ Οὐ. 229 ΠλέΟ, ζεὰ δαθεῖ ἱπ Ἐά. ]. ς. 

ἕως} καὶ εως 3 ζ- ΡΥ 19] καιρων 26. Ομιγῖ. νἱ, ἴῃ σοπηηεηΐ. 

Ρερεῦιρ ἴῃ Ὅδῃ. χρόνου ΧῚ], 33» 34. 36; 49,» 62) 87. 90, 91; 147» 

148, 2285) 430, 232) 233. ΟὈΠΡΪ. ΑΙΔ. Οἰξ. χωὶ καὶρΒ} αὶ 130. 

Τμιοῖξ, (ἰαἰατῖς. (οί. 1. ς. Απη. Οοά. υπι58. ἃ καὶ 33.) 36, 49, 87» 

90, 915 147. 228. 
ΧΙΠ. Ἐϑεώρ.} καὶ εἶδον Ογτ. ΑΙ. 1» ρατίε ρίνηδ, 113. Υἱϊ, Ρατίε 

ζδουπάλ, 283, {εὰ παρεῖ 810] υἱ Ψαῖ. ἐν ὅρ. τῆς ν.] α Ομ. ἷν 

573. Ογτ. ΑἹ, ἱ, μασῖε Ῥυίπηθ, 113. Ἡδλῦεοι ἰάσιεη υἵεγαια ΔἘδ]. 

ὁράμ.} οὐβοπεπε ἐπι ἀπο 1. [εἀ οὐ ἴπι αἴ115, ΝΡ. τΤαρί. 
᾿ ν» Ἁ λ. 

.-. - 45. . ᾿ ᾿ ζ 

Ατᾶρ, ἐκεεύαι (ῇς, {εὰ ἴοπιε ἰεβεπά. ἀαεεόα!) 1μιοὶξ, Ο αἰαῖ, ὀ ἔμ- ὁ πὰ] εὐ ΕἸ μοι ὰ ρῶν ᾧ ἐν αν, ἐπ 

᾿ προσϑ.1 πρὸ προσώπου ΟἸμγί. ἱ, 58, [οὰ αἸϊδ! αἵ ναι.  χίλ. χιλ. ὥοπε, ὥς ϑίαν. ἧς Ὑμεοίοτεῖ. ν, 4ςα, 16] Ἠαδας "οὶ υἱ ναι. ἐπὲ 

ἔλειτ. αὐτῷ, καὶ μὺρ. μι. παρεις. αὐτῷ] Βαίοε οἰδυιζεϊπβ ἰηιεπιυδς ΟἸυγΐ. 1, ς73. νἱϊ, ςό9. Ογτ. Ἡϊειαῖ. “16. δεὰ μδρεῖ αἴεγχας 4110] υἵ 

ΟἸεπι. Ἀοπι. ἘΡ. 1» Φοηῇξ. ΑΡΡ. 322. Ογγ. Ἠϊεγοῖ. 232. Ἐυΐ. 1,226, Ψαι. διὰ Οὐ. ἷ, 819. μιβεγ Ἰτεῃ. 10}. ΕΓ. μετὰ τῶν νεῷ. τῷ 

507: ΟΕ ΝΥ Ἠομπῆΐ. ἴῃ Ἐοοϊεβαίεη. Ιτεῶ. Ἰπτρ. Ῥινεῖ ἴῃ ααῦοπε ἐρ. ὡς υἱὸς ἄνϑρ. ἐρχ, ἢ ὡς υἱὸς ὦνϑρ. ἐθχ. ἐπὶ τῶν νεφ. ΟΠ ττΙ. 1}, ος. 

οΟγε. ΑἹ. ἷν ό, εἴ αἰϊοῖ. ὥς ἱπιεγπνοῖαι Ομεγί. ἱ, ς44, [δὰ Αἴ] ῶοὼθὰ {1εὰ αἰϊοὶ ογάϊπεπι Ναιϊσαπυπι ἐδαυϊτιγ. τοῦ ἐρ.}1 α Οἦρ. 1. 6. 

, ᾿ ΗΕ, πάρω ΠΑ αὐ λ " χίλιαι} καὶ χΙλ. 42. Αὐρ. καὶ κὈΟμεγῦ ἢ. ες. Ογς. Αἱ. 'ν, 382. ν, ὅτ. 8δεὰ μὲ ἀπὸ Βαδεπὶ "16. 

Χιλιῶ ἘΡ. ΕὙΡΌΔΊΝ τ [εὰ αἰϊοὶ ὧὐ Ψαΐ. χιλιάδες] πιὶλκοε Ἰσεῦ, ὡς υἱὸς ἀνϑρ. ἐρχ.} α ὡς υἱὰς ἄνϑρ. 430. ἤρχετο ὡς υἱὸς ὠνϑρ. ΤΆο- 

{πίρ. Αποηυπι. ἃΡ. ΟΥΡγ. Τμυοῖ Οαἰαηι. Νὴρ. Ταρῖ. Ημασ. ἕλει. ἀοχεῖ. ]. ς. 1εἀ μαρεὶ αἰνδὲ οἱ Ν αἵ. ὡς} ὡσει 49, ὅα, 90, 91, τοῦ» 

τόργουν.} τοαρειςηκειραν 230. Οχΐς. ἷγ γόγ. Ἐρῆγεαι. ὅγγ. λειτούρ. 1320, 147) 832. ΟΟριὶ. καὶ ὡς ΑΙά. κἰπ πη Ἵ, [εὰ μᾶρεῖ ἰῃ αἴῇο, 

ὡς ἔρ. Ογτ. Η]εγοῦ, 1. ς. Αἴμδη. ]. Ἢ. ὁ ϑρόν.} καὶ ὁ ϑρ. Ἰλαπηδίο. 

1. ο. 1λιοῖ ες, Οαἰατῖς. ὁ ϑρόν. αὐτὰ φλὸξ πῦρ. οἱ τροχ. αὐτὰ τὺρ 

φΦλ. Ποταμ. τυρ. ἔμπρ. αὐτῷ} ποταμ. τῦυρ. ἔμπρ. αὐτ. ὁ ϑρ. αὖτ. 

φλὸξ πνρ. οἱ τρ. αὖτ. αὺρ φλ. Αἴμδη. 1, 863. ΤΠεοάοτεῖ. 1, 92 ς, ἱεὰ 4ἰ}0] 

πεγαθε εαυΐτυς ογάϊηθην Ν δϊοδηυτη. κα ὁ ϑρόν. αὐτοῦ φλὸξ πυρ. ἴῃ 

 φροηῆμυα οἰϊαίίοης Βαΐ. Ἰ. α. φλὺξ] ὡς φλὸξ Διμδμι. 11, 2ΖοΒ. Αγηι. 

ἱ Οοάά. ταηῖατ ποη ομηηε8. Αὐπὶ. Ἐά. πυρὸς, τροχ. αὐτῇ πὺρ 

φλέγ.] ἐξπὶς ἀγάπες γοίας εἶμς τδητυτα, εἴ Ἰυπρὶς οὐπὶ 144. ΗΠατ. οἱ 

τροχ.] καὶ οἱ τρ. 34, 46, Ὁηιαίς. 1. 6. τὺρ} ὡσεῖ πὺρ 233. 

Ἄγπι. 1. δίᾳυε. Απῃ. Ἐά. 

"; Χ, Ποταμ.] εἰ βαπιεπ Αὐρ. Ἄπτῃ. τ. εἰ Απτη. Οοά, αἰϊυβ Ὡπυ8. 

β πῦρ. εἴλκ.] εἷλκε τυρ. ΟἸγγῖ, ἢ, 38, (εἀ «101 υἱ Ναῖ. τουρὺς] 

β πυρινὸς ὙἙΒεοάοτεῖ. (ποι 'π Οοἀ. 220 πιθο) ἴῃ Ἐῤ. 11, 1197. [δὰ πύυρας 

: 101 ἴῃ ἀυοῦιυβ 8118 (οάά. υἱ εἰ ᾿μίε ἴῃ τεχῦι εἀῖῖο 8|18]. εἷλκεν} 

“ ἐκπορευόμενος 227) 23) 36, 48, 495 51», ύ:, 87) 90, 915) 147. 228, 

331, 233. ΟΟΠρΡΙ. ΑἸά, Ομΐρ. Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229. πιθο) ἰπ 
᾿ Ἐ4.1. ο. Απα. Οοὐά. ταῦῖιπὶι πο οἴηηθ8. Ατα. Ἐ4. -Ἐ Ἰάεπὶ 1Ὼ 

“ ὍΠΟ 1. (εὰ ποι ἴῃ αἷϊο, Ὁ γγί. νἷ, ἴῃ σοτημεθηῖ. ρεγρεῖθο ἴῃ δ. 

Ῥγϑτηϊϊτηΐ ἐκπορευόμενος 35) 422 τοῦ. ΑἸεχ. “ΓΙ πεοάοτεῖ, ', 1297. Οορῖ. 

Π Ἢ ἐμπορευομενος 33. “Ὁ πορευόμενος ΟἨΓγί. ἴῃ τη 1. {εὰ μαδεῖ υς 
Ε αἵ. νἱ, . ς. ρνοάϊφαλ Αϑουγτη. ἂρ. ΟΥ̓ΡΓ. ἐφτεήϊεδαιμτ ΜῚρ. Ταρί. 

τῆς νυχτ.] 

τῆνσας ποι 

ΓῊ; τέο, Τ ον 
έν. τααείς: 

πεν π ττ σππτ. το τος ρος ῥᾺν 

- ππρρ τε ποτ τοῖος τὶ τὸ ἐκ ταν 
ΒΞ τρεζοον σον τα ον 



ΔΑΝΙῊΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ. ὙΠ]. 

ὯΝ δ, “ο ᾿ ρὸ ", "Ὃ : Ν οι . ρο » “᾿'ἴ!, γ4842 2 ν 

14. χα! ἕως τ σάλαι!ια τῶν ἡμερῶν ἔφϑασε, χαὶ ππροσηνέχϑη αὐτῷ. Καὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ 
ξ Ν Ν ε : 7 . Ν 7 ς Ν. Ν Ν. " 39. "Ὁ ΄ ε Σ 7΄ ἢ τιμῇ καὶ ἡ βασιλεία, χαὶ πάντες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, χαὶ γλῶσσαι αὐτῷ δουλεύσξεσιν" ἡ ἐξουσίᾳ 
αὐτὸ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις ἃ παρελεύσεται, χαὶ ἡ βασιλεία αὐτῇ οὐ διαφθαρήσεται. ἜΦφριξε 15. 

16. 

17 

18 

1 

Ν “,οο»ἤ » “ Φ. ,».νΝ ΝΝ νι ες Ζ “ “ » 7 ΄ ἣΕ 
τὸ πιγεῦμά μου ἐν τῇ ἕξει με, ἐγὼ Δανιὴλ, χαὶ αἱ ὁράσεις τῆς χεφαλῆς μ8 ἐτάρασσόν με. Καὶ 

προσῆλθον ἐγ! τῶν ἑςηχότων, χαὶ τὴν ἀχρίδειαιν ἐζήτεν πὰρ αὐτὸ μαϑεῖν περὶ πάντων τότων' χαὶ 
τᾷ.“ ἈΝ 9 ͵ Ν, ΝΝ ΄ ᾿ ἰδὲ ΄ 3 ’ἦ ΄ 

εἶπέ μοι τὴν ἀχρίξειαν, καὶ τὴν σύγχρισιν τῶν λόγων ἐγνώρισέ μοι. 
σαρα, τέσσαρες βασιλεῖαι ἀναςήσονται ἐπὶ τῆς γῆς, αἵ ἀρθήσονται. 

Ταῦτα τα ϑηῤία τὰ τέσ- 

Καὶ “ταραλήψονται τὴν 
’ [χά ε ’ ᾳᾺ, ’ 3.ϑΡΝἝξἙΝ Ψ. 39. 9 9 7 -ς 3 ’ 3 ἰὸς 

βασιλείαν ἅγιοι ὑψίςου, χαὶ χαϑέξουσιν αὐτὴν ἕὼς αἰῶνος τῶν αἰώνων. Καὶ ἐζήτουν ἀχριξῶς 
ς΄ ἰφὰ ,΄ φ ’ ΨΦ με ν . ΄ νΝ ἰδὲ ζά Ν ρο ς 3} 

“περὶ τῇ θηρίου. τῇ τετάρτου" ὅτι ἦν διαφέρον “χαρὰ τοᾶν ϑηρίον, φοδερὸν περισσῶς, οἱ ὀδόντες 

νὶς. Ταρί, ἐρχόμ.} “εν 23,33) 34.3.5» 36, 42, 48, 49, ς1, 87), 
90, 91, τού, 148, 228, 230, 2319 232, 2323. Οοαρί. ΑἸά. ΑΙεχ. 

Ομ. Ομυνῖ, 1, 18. νἱ, ἴῃ σοπιηηεηῖ. Ρεγρείυο ἴῃ Ὁδη. Ὑεοάοτγεῖ. 
(αν ἰπ Οοἀ. 229 πιθ0) ἱπ Εά. 1, τ2οο. Αὐρ. Αἴὰῦ. -Ἐ ἦν Ογτε. ΑΙ. 
" Ραγτῖε ρῥυπηα, 113. ἵν) 172) 382. ν, 61.» δά ποη -Ἑ δος 416]. 

“Ἔ αντὸος ἢν ὅ2, 147). τεπίοπ νεκῖ! Ογρτ. Ταγοὶξ, (ὐαἰατῖς. εἰ 1,Αἴίπι 
ΑἸ15. νεπίοόα! ἴῃ ἀπόορι 1}. 1.4 νεπίοπίοηι 'ὰ 4ο, Ὑὴρ. Ταρί. τυεπὶρ 
Αγ. 1. εἰ Απῇ. Οοά. δ]108. ὑπι|8. καὶ ἕως] κα καὶ 35. ΟΥργ. 
Τριοῖε, Οδἰατῖς. Ἀυδα. ἴῃ 5 γπαθο. ἕως τῇ ταλ. τῶν ἡμερ. ἔφ3.} 
ἔφϑ. ἕως τῇ τσαλ. τῶν ἡμερ. ΟἸγγΐ, 1, ς73, (δὰ ογάϊπεπη Ναϊορπυπι 
{ἐχυΐϊτυγ 4108. ἔφϑασε] α Ογρσ.0 καὶ υἱι.7. 11. μιδθεῖ ἴῃ ομδ- 
ταξὶ. τηΐποτε ΑἸεχ. καὶ τοροσὴν. αὐτῷ] αὶ 'π σοπῆπυα οἰϊαοπο 
Ευΐὶ ᾿᾿, 4:6. Ογε. Ηἱετοῖ, 221. Ὑπεοάογεϊ. ἱν, 4ς-2Ζ. τοροσηνέχϑη) 
προσηχῊ 130. τροσην. αὐτῷ} αὐυτω Ὡροσὴν. 230. εγωπίον αὖ- 

του προσῆν. 22, 23) 33, 34, 36) 42, 48, 49, ς1,) 62, 87, 89, 90, οἵ» 
τού, 147» 148, 231) 2329 233. (οιηρί. ΑἸΙά. ΟἸγγί. ;ἱ, ςγ2. Ογτε. ΑἹ. 

11. ες. εἰ αἰϊθὶ. Ὑπεοάοτγεῖ. (υἕ ἰπ Οοἄ. 229 πηδοὸ) ἱπ Ἑἀά. 1, τ2οο. 
δῖαν. Μοίᾳ. Αστῃ. 1. δἴαυε. Ασηι. ἘΔ, ἐνωπίον αὐτου προσηγαᾶγον 

αντον “6. ΑΙεχ. ενωπιοὸν αὐτου καὶ προσήγαγεν αὐτὸν (ἢς) 3ς. τὸ 
ἄνυπνιον 'σροσην. (πο, 1εἀ ἴοτῖε δ 'π ἀγομεῖγρο αὐτου ἐνωπίον προσην.) 

428. ἐνώπιον αὐτῷ τροσην. αὐτῷ ΟΠῖρ. ΟἸἈγγΥ, 1, 18. νἱ, 1. ς. ϑίαν. 
Οὔτοσ. σάεναί ἴπ εοη ῥεόζω ἐγ, εἰ φυὶ αὐρβεόαπ! σέόμχεγμη! ἰλλμνερ 

ὩΟῚ ἴῃ 0 ἰοοο ᾿δηῖη, Τεσῖ. ,Μ611} ἐπ κου ρεξε ἐγκα, εἰ φμὶ αὐβεόαπε 

δὶ οὐ κίογεηὶ σὲ ΟὙΡΥ. διαῦεῖ ἐδάεπ), ηἰῖ ᾳυοὰ εἰ οτγ ταῖ, [0], ΕἼΓΠι. 

ἐπ οογ ῥοῦ ἐγως ργασίαίως ο ἴῃ αλο 1, {εὰἀ οὐσίμε οἱ εἰ 4110], Αυσ. φαὶ 

αὐβεόαπι οὐἐμίογαπι ἐερε ἰὰ ἀηο 1. {εἀ οὐϊαίης φ" εἰ 4110], 1,Δϑῖδηῖ. ἐπ 
του ῥεῦίη ἐὐμς οδέμίεγωμε ἐππε ἸΔ Ὅηο 1. δὰ οὐέσιπς οἱ εἰ ἴῃ 4]1ο, ΝΡ. 
Ἰορί. ἐπ κου βεῦίκ εγμε οδίαιας οἱ ἐδεν (ῃς) Ἀυδη. 'π ϑγγδοὶ. 

ΧΙΝ. αὐτῷ] αὐτῇ (40) Ογτε. ΑἹ. ἱν, 1), [εἀ4 αὐτῷ ἵν, 382, εἴ 
αἰ. ἡ19]. Δίδμδη. ᾿ἰ, 2 ς 2. Ογγ, ΑἹ. νἱΐ, ρασῖς δου πα, 283, [εὰ 
Βιδθεὶ ποι 1επιεὶ τἀπῖυπὶ 8110]. ἡ ἀρχὴ] καὶ ἐξουσία ὙΠεοάοτει, ἱν, 
4:2, {εἀ 4101] υὐ Ναῖ. γεγπασε Ἰλλοῖξ. (Ο δἰδγι, ἡ ἀρχὴ καὶ] λ Ογν. 

ΑἹ. ἦν, 22. νἱ, ρᾶτῖε δουμάα, 18 ς, {εὰ ἀρχὴ καὶ μαθεῖ 10]. ὀρχὴ 
καὶ ἡὶ τιμὴ] τιμὴ καὶ ἡ ἀρχὴ Ογτ. Ηἰετοῖ, 221. ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (ποι 
ἴῃ Οοά. 229 πι60) ἰη Εά. ἰΐ,) τῶοο. α χαὶ ἡ τιμὴ ΟΠ ἱ, ς73, 1εἀ 
Βαδρθεῖ αϊδ. τιμὴ] -Ἡ καὶ ἡ δοζα 34. ἡβασ. τ᾿, 25] ἐπερεγίωπε 
Τλιοῖξ, δα. πάντ. οἱ λαοὶ, φυλ.] πᾶσαι αἱ φυλαὶ Ογε. Αἱ. νί, 

ΟῬατῖε {ξοιιπάδ, 18ς, εἰ πᾶσαι φυλαὶ νἱῖ, ρατῖς εσυπάλ, 483, ἔεὰ 10] 
υἱὲ Ναῖ. οἱ λαοὶ] α οἱ Οἰεγί, 1, 18, 1οἀ μαθεὶ δἱἱθὶ. φυλ.] εἰ 
“γίδες Αττὰ. τ. δι αχις. Αση. Εα. καὶ γλῶσσ.} καὶ καὶ ΠΙ, ΧΙ], 

42, 26, 335 34) 35. 36) 42, 48, 49, 41) ὅ2, 90, 91, 147, 148, 428, 
210, 2310 232, 233. ΑἸά, ΟΠῖρ. Ογγ. Ηἱἰοσοί, }. ς. Οδυγί. 1, 18, ς73- 
Υἱ» ἰπ σοπηπηθαῖ. ρερεῦιο ἰῃ θδΔη. Αἰἤδη. ἱ. ς, Ἐμί, 11, 4ς6. Ογτ. ΑἹ. 
ἵν, 172, 382. ν, 614. νἱῖ, ρᾶτῖρ ἱεσυηάλ, 282. ΤΠεοάοτεῖ. (εἴ 'π Οοά. 

220 πιθο) ἰπ Ἐά, 1), τῶοο. Οοίπι. τφ6. Θεοτρ. καὶ γλ. [ἐἀ καὶ ἴῃ 
οδιαγαέϊ, πλίθοσε, ΑἸεχ. αὐτῷ δαλ.] δαλ. αὐτω ΧΙ], 80, 130,233. 
Αἰμδι. 1. ς. δουλεύσεσ.Ἷ δουλενουσ. 111, 35 49, 90, 232. ΟΠΒΐξ. 
Ογτε. Ηἰογοῖ. 1. ς. δουλευσωσ. 62, 147, 230. ἃς Ὑπεοάοτεῖ. ἰη (οά. 
220 τῆθο, {εἀ υἱ Ναῖς ἴῃ Ἐά. 11, τι2οο. ἐδόλευον Οομαρ!. δελεύσωσ. 
ἴῃ οσμλγδές. τοϊπογε ΑἸοχ. ἡ ἐξουσ.} καὶ ἡ εἷζ. 34) 36, 48, ξ1, 231. 
ΟΠμῖρ. Ὑβεοάοτγει. (υξ ἱπ Οοά. 229 πηθο) ἴῃ ἘΔ. 1. πιοάο ς. Οδοσρ. 
ἡ βασιλεία Αἰβδη. ἱ, όοφ. Οτερ. ΝΥ. 1, 441. Ἑοτίδῃ. εχ Ἰοςῖς ρα- 
ΤΆ 11εἰ 16. αὐτὰ 15] α Ος. ἐξουσία 29] α Οίρ. Ι1.δξϊδηῖ. 
Οθοῦς. κα ἶπ ὕπο 1. (δὰ μδθεῖ ἴῃ αἷϊο, νίρ. Ταρί. βασιλεία Αἰ. 
᾿, ὅοφ. αἰώνιος] αἴωνος 130. ἥτις οὐ τσαρελεύσ.} α Τπεοάοτεῖ. 

ἶν, 454, [εἐἀ ἥτις οὐ καταλυϑήσεται μαῦεῖ 111, 271) εἰ μαῦδεῖ 4110] οἱ 

ψαι. οὐ 15, 29] πυμφμαπε Γαιοὶῇ, Οδίδεῖς. καὶ ἡ βασ. αὐτοῦ 
οὐ διαφϑ.1 , 220. ἥτις αὶ ϑιαφϑ. Οτες. ΝΥΩ͂. 1. ο. εἰς τὸν αἰῶνα 
χρόνον μαθεῖ ὕχοὸ οπιπίριιβ ΤὨοοάογεῖ, 11, 271. οὐ διαφϑ.} η ου 
διαφϑ. 23. 1αϑαηῖ. εἰς τὸν αἰώνα ἔφωι ὙΠεοάοχεῖ. ἐν, 452. φασί 

ΒΟΉ ΤΟΥ ΕΓ ἮΝ ὍΛΟ ἷ. ἴῃ 6110 πον ἐπλογί δι, Νρ. Ἔδρζ. 
ΧΡ. Ἔφριξε] καὶ ἔφρ. 7υ. Μ. το). Ῥεγ τοῦμπη σοτηγοδ νεγθᾶ 

οδάεπῃ, 46 ὙπΠεοάοϊίΐοη, μαῦρες ΤυΠπἸπι15. οὐ ἀονγκὶξ ΑΥΔΌ. τὸ 

πνεῦμά} εογρες ἤπιε αἰτίουΐο Ασπι. 1. εἰ Ατπι. (οά. υπι5 αἴϊι5. ἐν 
τῇ ἕξ. μου ἐγὼ Δαν.] ἐγὼ Δαν. εν τῇ εξ. μου 22, 23, 33, 34, 16, 48, 

51, ὅα, 87, 89, 90, 91, 147. 148, 228, 230, 231, 232, 233. ΟΟΠΗΡΙ. 
ΑΙά. Ομὶς. ΟὨγγί. ἱ, 18. νἱ, ἴῃ σογηπγδηῖ, ρεγρεῖυο ἰη Ὦλδη. ΤἨθοάοτοῖ. 
(υἱ ἴῃ (οά. 229 πιε0) ἴῃ Ἑά. 11, ́ 209. Αὐς. δῖαν. Οἴἶτον. Οεοτν. 

ἕξει] απίνίο συγ ἀγίουίο Ατηι. 1. οἱ Ατη), Οοά, αἰΐυϑ. ἐγὼ] εἰ ξρο 
ΤαΑὶςοὶ, ( αἰαγίξ. Δανιὴλ] -Ἑ μευγίδες ἔπ ἐπ εἰς Ταὶς, Ολ]ατῖκ. 

αἱ ὁρώσ.} ἡ οράσις 230. [λιςοϊῇ, (παγίς, Αὐτη, Οοά. ὑηι9. ἐτά- 
βασσ.} συνεταρασσον 22, 33, 34.353. 30, 42) 48, 49, ξ΄, 87, 90, ΟἹ, 

τού, 228, 231, 233. (Τοπιρὶ. ΑἸ4. ᾿Γπεοάοτεῖ. (υε ἴπ (σά, 2.20 τηθο) 

λπ Ἑά. 1. ς. συνετάρασσεν 430. 1ο δ, (ὐΑ]ατῖ, ἡ ὀσόαι Ατια. Οοά. 
ΔΠ118. με] μου (ἢς) τ47. 

ΧΥῚ. Καὶ προσηλϑ).] καὶ προσηλϑεν (Π0) 48. τρροσηλϑ). τοίνυν 

Βεοάογει. (υΣ ἰὰ Οοά. 229 π|εο) ἰπῃ Εα. ἱΐ, χ2οϑ. ἑνὶ] τινι 

ΤΠροάυχεῖ. (ποι 'ῃ Οὐἄ. 229 π160) ἴῃ Εα, ]. ο. δὰ ενι ἰῃ ἀποῦιις 4115 
Οοὐά. κ“ἄ μπεπι ΔῸρ. [πο], ( αἰλῆί. τῶν ἑςηκ,] εἰγοηρηβαπεέοσε 

ΤλιοῖΓ. Οαἰατῖς. δογκσι φμὶ βείεγυπε ἐΠΠς Ατπχ. (οά. υὑπῦυ8. -Ἐ ἀρυά 
ας ϑίαν. Οἰἶγορ. καὶ τὴν ὠκρίθ. ἐζήτ. παρ᾽ αὐτῷ] , 8ϊαν. ΟΥ- 
5. κ παρ᾽ αὐτοῦ Ατη. Οοάά. ταπίπι πομ οπΊηδβ. Αγηι. Ἐα, 

μαϑε!ν) α ΧΙΙ, 22, 23, 26, 533, 36, 48, 49.» 51) 62, 87, 80» 90,01, 120, 

14,7. 148, 228,30, 231, 232, 233. ΑἸά4. ΤἼεοάοτεῖ, (υἱ ἴῃ Οὐὰ, 250 

τΩ60) ἴῃ Ἑά. 1. ς. Αυρ. [λιοίξ, Οαἱατῖς. Θεοῦ. πάντ. τούτ.] τατ. 
παντ. 228. ΟἸιγί. νἱ, ἴπ οοπηπλειιῖ. ρεγρεῖυο ἰπ απ. Θεοῦ. κα τό- 

τῇ 

τῶν 2356. καὶ εἶπέ] ἔφη γὰρ ὙΠεοάοτεῖ. (πο ἴῃ Οοά. 229 αἸθο) ἱπ 
Ἑά. 1. ς. καὶ εἶπέ μοι τὴν ἀκρ.} κα 230. μοι τὕπτμοι 25} 
α Αἰτεσυΐσυτῃ εἴ 42 118 ἱπίεδοεηὶ 22. Τβεοάογεῖ. (αἱ ἰη Οοά. 229 

τῃςο) πῃ Εάα. Ἰ. ς. τὴν σύγκρ. τῶν λ6γ.} τὴν συγκρ. του λογου 3ς. 
Οορί. τὴν συγκρ. αὐτῶν τῶν λογ. 230. τῶν λ. τὴν σύγκρ. ΟἸγγῇ, 
νἹ, 1. ο. μοι υἱς.} -Ἑ λεγὼν 35, 230. 

ΧΥΠ]. τὰ τέσσαρα] α Οἰτγί. νὶ, 'π φοπηπηεηΐ. Ῥρεγρεῖιο ἰπ Ώδη. 

Ασ. Οοὐά. ταπίι ποῖ οἴπηθ8. Ασπι. Εἀά. τέσσαρες} Ῥγ τα εὶ 

τὰ μεγαλα 23, 33. 34» 35 30, 42, 48, 49, ςῖ, 62, 87, 89, 90; 91; 
τού, 130, 147, 148, 228, 230, 231, 232, 233. (οτηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Ομΐχ. Ὑπεοάοτεῖ. (υς 'π Οοά, 220 τηςο) ἴῃ Ἐά, ᾿᾿, ᾿2ο 2. Αυρ. Τριοϊξ, 
Οαἰαγῖς, Οορῖ. Ασαρ. δῖαν. Οεογρ. Αὐτὰ. τ. αἰΐψυς. Αγπλ. Εά, δα- 
ἀδηὰ ἢἰς ἰηέετε Ο γγί. νἹ, 1. ο. βασιλεῖαι] βασιλεῖς ό2, τ47, 230. 

ἀναςήσ.} φια μιτρεηὶ Ἰαιοὶξ. ( αἰδτῖ, ἐπὶ τῆς γ. αἵ ἀρϑ3.] ἐπὶ τὴν 

γὴν αἱ ὦρϑ. ΑΙά. κα ἐπὶ τῆς γ. ΟἸ γί. νἱ, 1. ς. αἱ ρ5).} καὶ 

αρϑ. 62, 147, 230. 
ΧΥΠ. ἅγιο!] ἀγιου 3, 430. λ (40) 51ν. Οἶτορ. ὑψψίρ:] 

Ἕ 2 εὶ Ταιοϊξ. Ο]ατῖς, καϑέξουσ.} καϑελουσιν τού. αὐτὴν] 
αὐτὰ ἀγιοι ὑψιςου 230. «0: Ατπγ, Οοἀ. ὑπ, αἰῶνος} του αἴων. 

26. Ἐ καὶ εὡς αἰωνος ΧΙ], 22. 23, 26, 33, 34) 36, 49, ς1,) 87, 90, 

91) 1τού, 228, 232, 233. (οπρὶ. ΑἸά. ΟἸς. ΟἸγί. νἱ, ἴῃ σστηηειξ. 

Ῥερεῖυο ἴῃ ὕδη. Ὑβεοάοτες. (ποι πῃ (οά, 229 πιθο) ἰμ Εὰ ᾿ἷ, τ202. 
Αὐρ. 8ῖαν. Οἶτοξ. τῶν αἰών.] αὶ Πυοὶε, Οαἰατίς. 

ΧΙΧ. Καὶ 15] α Τμεοάογεῖ, (υἱ ἰπὰ Οοά. 229 πη60) ἴῃ "Ἑά. ΤᾺ 

1203. ὠκριδ.} -Ἡ μαϑεῖν (ομρὶ. τοῦ ϑηρ. τοῦ τετ.] τὸ τετ. 

3ηρ. 34. τοῦ 3ηρ. τδτα τοῦ τετ. 2320. διαφέρον] διαφορον 23, 33, 
49, 8), 90, 148, 228, 230, 232. (ογμρὶ. ᾿ΑἸά, ΑἸεχ. Ομ. υαίάε 

«(Ρυαιαπτῖς Αση). (οά. υηυ5. ““ἂν  ηρ.] παντὰα τὰ ϑηρια 26, 80, 

130, 230. φοδερ.] καὶ φοξερ. 22, 36, 48, ς1, 431. ΟΠϊξ. Ομεγῦ, 
νἷ, ἴῃ σοτηπιεηΐ. ρερεῖυο ἰῃ ἤδη. Τβθοάογεῖ. (ας ᾿ὰ Οὐά. 220 τηςο) 

ἴῃ Ἑά, 1, ς. Αταρ. δῖαν. Οἴἶϊορ. θοῦ. πῃ. (οὐά. ταπίιπὶ πο ομη- 

πεδ. Απῃ. ἘΔ. ϑηριον φοδερ. 8). πονήρον 35. περισσ.} καὶ 
σερισσ. 230. οἱ ὁδ.} εἰ ἀεπίες σύντα ἀτσυϊο Ασαι. Οοἀά. ταπίαπι 
ποι οἴηης8. Απῃ. Εά. καὶ 2] α Ουχί. νἱ, 1. ς. ὄνυχ.} οἱ 

Κ 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ. 

9 " ' ». .Ψν» 35 » φρ᾿ σϑί ΩΣ πΊύ Ν των λ .“ δὲ -- ᾿ ἈΞ Φγ 

αὐτᾶ σιδηροῖ, χαὶ ὄνυχες αὐτὸ χάλχοι, εὖ ον χαὶ λεπίυνον, χαι τὰ εἐπιλοίπα τοις “ΦΟσιν αὑτοῦ 

- ρ᾿ 7 ; ) “Ὁ ἰφὶ ΄ ρο ϑ ρε μο 3. Ὁ Ν »“κιἴἽκ “ “ΨΦ 5 

συνεπάτει" Καὶ περὶ τῶν χεράτων ἀὺτϑ τῶν δέχα τῶν ἐν τῇ χεφαλῇ αὖτ, χαὶ τ ἐτέρξ τῇ ἄγα- 120. 

ι μο ᾿ 3 ΟΝἮἯ ΄:ς ΄΄ ᾿" ΄ ΝεΨ ) 

δάγτος χαὶ ἐχτινάξαντος τῶν πρώτων, ᾧ οἱ ὀφθαλμοὶ χαὶ φομᾶ λαλϑν μεγάλα, χαὶ ἡ ὁρασις αὐ- 

: δὼ "“Ὃ 
ρὸ 3 ΄ ΄ ς δὲ ε Ψ 

τοῦ μείζων τῶν λοιπῶν. ᾿Εϑεώρουν, χαὶ τὸ. χέρας ἐχεῖνο ἐποίει “σύλεμον μέτα τῶν ἁγίων, χαὶ 

ἴσχυσε πρὸς αὐτοὺς, Ἕως ἃ ἦλϑεν ὁ σαλαιὸ Ἷ 
Ν ς βρῶ ΄- Ν Ζ΄ Ἐδ ε » “ ψ-᾿ . 

ς ἡμερῶν, χαὶ τὸ χρίμα εὐωχεν ἄγίοις υψίς8' χαὶ 

3, Ν 
Ω Ν Ψ ! ἊᾺ ’ Ν 7 

ὁ χαιρὸς ἔφϑασε, Χαὶ! τὴν βασιλείαν χατέσχον οἱ ἅγιοι. Καὶ εἰπε; τὸ ϑηρίον τὸ τέταρτον, βα- 

2 ϑ9 ο ; ( ’ δ ΄ Ν ΄ Ἀὼ 

σιλεία τετάρτη ἔςαι ἐν τῇ γῇ, ἥτις ὑπερέξει «πάσας τας βασιλείας, καὶ χαταφάγεται πᾶσαν. 

ρὋ Ν 
; Ν ἯΝ ΄ 2. 7, ΡΠ 

τὴν γῆν, χαὶ συμπατήσει αὐτὴν χαὶ χαταχόψει. Καὶ τὰ δέκα ιχέρατα αὐτᾶ, δέχα βασιλεῖς 

ἀγαςήσονται, καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἀναςήσεται ἕτερος, ὃς ὑπεροίσει κακοῖς «πἄντας: τοὺς ἐμπροσϑεν, 

χαὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπεινώσει" Καὶ λόγους πρὸς τὸν ὕψιςον λαλήσει, χαὶ τὰς ἁγίους ὑψίςου 

παλαιώσει, καὶ ὑπονοήσει τῷ ἀλλοιῶσαι χαιρὰς χαὶ γόμον, χαὶ δοϑήσεται ἐν χειρὶ αὐτὰ ἕως χαι- 

ρα χαὶ χαιρῶν χαί γε ἥμισυ χαιρᾶ, Καὶ τὸ χριτήριον ἐχάνισε, χαὶ τὴν ἀρχὴν μεταςήσεσι τοῦ 

ονυχ. ΧΙ], 25, 23. 26, 33, 345) 35: 146, 42, 48, 40, 51» 62, 90, 9΄Γ» 

τού, 147. 148, 228, 230, 232,.233: Οοπιρί. ΑΜ. Αἰεχ, Ομῖς: Ομεγί. 

νὶ, 1. ς, Ὑπεοάοτεῖ. (αξ ἰῃ Οοά. 229 πιθο) ἱπ ἘΔ. Ἰ. ο. ἐσϑίον]) 

και εσϑ. 148. ησϑιον Ὑπεοάογεῖ. ἰπ (ΤΟ. 220 πῆξο, {εὰ ἤσϑιεν ἰπ 

Ἐά. 1. ο. υἱ εἰ Ατπι. Οοά. υλ||5. ἰπ δας νοςς εἴ ἷἰπ [4ᾳ. δὰ ἤπεπι 

«οπιπηαῖῖ5 ει, φυὶ ἀρυὰ Ὑδεοάοιϊίοπει), ἴεχῖι5 δαδεῖυγ ἀρυὰ Τυϊῇ. 

Μ. το. λεπ]όνον] ελεπῆυνον ὙΠεοάοτγεῖ. ἰπ Οοά. 229 ΠπΊΦΟ, 

(εὰ ἐλέπτυνεν ἴᾳ Ἐὰ. 1. ς. 164 δὶ λετῆζυνον 'π ὕπο 8110 (ὐοά. εὑουηεπεὶξ 

Δται. Οοά. υπυ85. ἐκπιλοιπῶ] καταλοιπο, 32, 46, 48, ς1,.231. ΟΠ ΐρ. 

λοιπὰ Τπεοάοτεῖ, (ας ἰῃ Οοἄ. 229 1260) ἰπ Εά.}].ς. τοῖς ποσὶν αὖ- 

15} αὐτὰ τοῖς ποσὶ Τυῖ. Μ. 198. κα τοῖς «σοσὶν Τ οοάοτοῖ. ἰη Οοά. 

250 τηθο, εὰ μαρεῖ ἴῃ ἘΔ. 1. ς..Ἃ αὐτοῦ Ατγι. Οοάά, ἰαητυπὶ ἤθη οπΊ- 

πες, ταν Ἐά, συνετάτει] κατεπάτει (οιηρὶ: 1. ΜΙ. 1. ς. Το. 

ἀοτεῖ. (αἵ ἰαὰ Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Ἑά.]. ς. συνεπατη ό2. επαᾶτει 148. 

ΧΧ. τῶν κερ. αὐτῷ τῶν δίκα τῶν] εονπε εἼμς δ εοίπιο φμοαῖ Γαυςοϊ. 

Οδ]ασῖϊ. τῶν ἐν τῇ χεφ.} των ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 34. λ τῶν ΑἸά. 

Θεορ. τοῦ ἑτέρου τοῦ τετάρτε ὙΠεοάοτεῖ. (ας ᾿ Οοά. 220 τη 60) 

ἴῃ Ἐά, ἢ, τ2ο4. -Ἐ οογπα Ἰαιοῖε, Οαἰατῖς, (ορε, ἐε αἰϊο στὰ ἀττιουϊο 

οἷαν. Ατπι. Οοάά, ταπταπὶ ποῦ οπλμεβ. Ατπλ. Ἐά. ἀναβάντος] 

ἀναξαινοντος 335) 4292 228. ΑἸά, καὶ ἐκτιν.} καὶ ϑ8[αν. τῶν 

πρώτ.} τῶν προτερὼν τριῶ ΧΙ, 26, 89. Αταῦ. τὡρροτερὼν τριὰ κεραῖα 

230. 2γώνγα (γἰα εογηκα Τιιςξ, Οαἰατῖτ. τρροτερὼν τριᾶ καὶ τὸ κερῶς 

ἔχεινο 229) 345 365 435 51, ὃ7» 148, 228, 211. ΟἿϊρ. ΟἸγυί. νἱ, ἴῃ 

ςοπητπεηῖ. ρερεῖιο ἰπ Πᾶπ, ὙΒεοάογεῖ, (υξ ἰπ Οὐά. 520 τηθο) ἰη Εἀ. 

1.ς. δαδεηῖ εδάςηι, πῇ απο πε καὶ, 23, 33ν 49» 62, 90, 919 τού, 

130, 232. Οοιηρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Αὐξ. προτέρων τριτὸν τὸ κέρᾶὰς ἔχΕεινῸ 

35. τροτεέβων τρίῶ χερώτῶ Χῶ! τὸ Χερᾶς ἐχεινο 2332. 2 γίπια {γ]4 ΤΟΥ 

μέθη ἱΠμά σαν. ἀε ἐτὶόμς Οορῖ. Αππτῃ. Οὐ. ταητιπὶ ΛῸΠ ΟΠ 65. 

Αγαι. Ἐά, ᾧ] οὐ ΧΙ], 230. Οοπιρὶ. Γμιοϊξ. (ὐαἰατξ. ἐπ φμο Δυρ. 

οἱ ὀφϑ.Ἴ « οἱ 22,36, 48, 51, 130, 228, 231,232. Ομγί. νἱ,]. ς. Τπεο- 

'ἄοτεῖ. (αῖ ἴὰ Οοᾷ. 229 τηεο) ἴῃ Ἐά. 1. ο..α οἱ ΟΠρ. {δὰ Βαδεῖυγ ἱπ 

Οὐοά. 88 πιεο, εχ αιῖο εὐϊίο ᾿τὰ διΐς ἐχργεῆα. -Ὁ αὐτὼ 34. 46, 48, 

ςι. Ομΐᾳ. ΟἸνγί. νἱ,]. ς. τ αὐτοῦ ὙΠεοάοτεῖ, (ποπ ἐπι Οοά. 229 

τηθοὶ ἴῃ Εά. 1. ς. (εἀ ποπ -Ἐ μος 'π ὑπὸ αἷϊο (οἀ. ςόμα] το ξομᾶὰ 

24, 36, 42, 48, 230. “ἢ 4): Ἀπ. Οοὐά. ταππὶ ποῃ ομπε8. Ατηῖ. 

Ἑά.᾿ λαλοῦν) το λαλ. 34. λαλοῦντος τού. ἰοφμεδα!αγ Ἄττῃ, 

Οοά. πιι5. αὐτῷ υἱι.1 αὐτῶν 33,) 87. 228. Αἰά. ΟἿϊξ. μεί- 

᾿ζων] μειφω ΜΠ, ΧΙ. μείξων ἴὰ οἰιαταξξ. πιῖπογε ΑἸεχ. 

ΧΧΙ. Ἐϑεώρ.} υἱάεόαιιν Ταιοὶ!. Οαἰαγῖι. εἰ υἱάδεύατε (φξοτρ. 

μἷς ποι ἀμεησυϊς ἀἴαυε δάθο τὸ κέρας ἐκεῖνο Ἔχρτίπιϊτ ᾽π οαήα δοςιία- 

εἶνογ Δι τ. καὶ τὸ κέρ.} τί δήποτε τὸ κέρ. ὙΓμεοάοτεῖ. (ποι ἰῃ 

Οὐοά. 229 πε) ἰπ Εά. γιαο4. φωΐα ξογημ συγ ἀτίσαϊο Ατπι. Οοὐά. 

τδπῖαπι πο οὔηπεθ. Ατη. Ἐά. ἐποίει] φποί βαειεόαί Αὐτιογ. ἀ{ε- 

ἀϊπ Απη, Οοά. ἀπ. τόλεμον] - μέγαν 233. καὶ ἴσχ.} 
«καὶ Θεοῦ. ἴσχυσε) 'σχνε 335 62, 87. 90) 91, τού, 147» 148, 

448. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Αὐρ. ᾿Απλογ. 1ποἱξ, ( αἰατίς. 
ΧΧΙΙ. ὃ] κν 232. ποη (πιεπάοίε φυϊάεπι, δὶ ρίαπε ἄσηϊβοδης 

- Ζουΐεπι πιαπι Οτγαουῃ}) Οδοσς. ἡμερ.] τῶν Ἡμερ. ΧΙ], 43, 26, 33, 

2.4) 36) 42, 48, 495 51, 62, 87» 00, 91, 1ού, 148, 228, 230, 231, 

532, 213. Οουρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. ΟἸρ. Ομγγί, νἱ, ἴθ σοτηπηεηῖ, Ρετρε- 

ἴυο ἴῃ απ. Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴα Οοά. 229. πε) ἱπ Εά. ὃ, 204. Απη. 
Οοά. ὑπ. τὸ κρ. ἔδ.} εδ. τὸ κρ. 34. ὡγίοις] τοῖς αγ. 62, 
130), 147. αγιους 33) 228. ὑψίςου] - 2 εὶ Τλιοὶε, Οαἰατῖε, 
καὶ 29] κ Δ. Οοἀά. ταπῖυπὶ ποῦ οἤλε5. Ατπη. ΕἘῤ, καὶ ὁ καιρ. 

ἴφ9.} καὶ ο καρπὸς (9) ἐφ. 230. λα ΟΠιγί. 1, 573, ἴδε Βαρεῖ νἱ, 

ἴῃ Οοά. 229 πιεοὸ) πῃ Ἐά, 1, τος. 

᾿πεβ. Αὐτὰ, Ἐά. 

Ἰ. ς. οἱ ἅγιοι] κα οἱ ὅ2, 147. ο' ανϑρωποι 3ς. 

ΧΧΙΠ. εἶπε] -Ἐ μοι 220. -Ἔ οὐτω 231. “Ἐ τὼς 14, 36, 44) 

ει. Ομῖς. ΟἸ γί. νἱ, ἴῃ σοπηπιεπξ, Ρεγρεῖυο ἰὼὰ Ὧδπ. Ἐ μοι οὕτως 

ὙΤπεοάοτεῖϊ. (ας ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἑὰ. 1, 1204. τὸ 3ηρ.] κα τὸ 

Ατστα. σοά, πὰ. ἀσε ὀφβία οὐτὰ ἀὐτίουϊο Οεοτς. . ἔςαι] εγιν 230. 

Με Οορῖ. ἔς. ἐν τῇ γὙ}} ἐν ΤῊ γὴ ες. 34. ἐνὶ (ραν ἐσέγαπε 

ϑῖδν. ὑπερέζ.] υπερισχυσει 34. ῥγφυαίεδϊΓ Αὐρ. πασας} 

υπερ πᾶσ. 62; 147. Ταῖςὶξ, Οὐαἰατῖς. ζμρεν γεἰίφμα Ἰσϑὰ. ἸηἴΡ. αὶ Αγηι. 

Οοά. ἀπὰς. αὐτὴν] α Οεοῖγ. Ατην. 1. αἰϊφιβ. Αὐτὰ. Ἐά. αὐὖὐ- 

τὴν καὶ καταχόψει. Καὶ τὰ] αὐτήν. καϊακέψει καὶ τὰ Οοπρ]. κα- 

ταχόψ.] - αὐτὴν 28, 36, 42, 48, 51) 62, 1475 231- Οπρ. Ομ νγί, νἱ, 

1. ς. Ὑπιεοάοτεϊ. (αἱ ἰπ Οοά. 229 τηεο) ἰῃ ἘΔ. 1. ς. Οδογξ. Αὐτῃ. 1. 

αἰϊϊχυς. Ατπι. Εά. αὕτην δα ίοτῖρι. τηδτρὶηὶ 16. Ἔ 

ΧΧΙΝ. Καὶ 19], Ογε. Ηἰετοῖ, σαι. Το, Ο αἰανῖς, βασι. 

λεῖς 15] βασιλεῖαι ΟΟμΡΡΙ. ὀπίσω] ὀπίσω γὰρ Ὑπεοάοτεῖ. (υἱ 
αὐτῶν] αντου 1Π1, τοῦ. 

Αττη. Οοάά, ταπτιπὶ ποῦ οπιηςβ. τη. Εά. αὐτῶν ἴῃ «Βαγαξξ, πη ποιξ 

Αἴεχ. ἀνατήσετ.} -Ἐ βασιλεὺς Ογτ. Ηἱετοῦ, 1. ς. ὙΠεοάοτεῖ. (υς 

ἴπ Οοά. 229 πιϑο) ἰπ Ἐά. 1... ὠὑπεροίσ.} υπερισχυσει 230. παΐον 

εἶ Αττα. Οοάάᾷ. πονεπι. κακοῖς] κάχους 321. λα 230. (ΟΙ}}. 

ἔμπροσϑ.} “Ἑ αὐτου 230. ἵτεη. Ιμρ. Αὐσ, Τλιοῖξ, (ὐδἰατῖς, βα- 

σιλεῖς 291] α Βαγῃδδ. ἘΡ. ἴεέξ. ἱν, αἱ ε νεγἤοπε ἰαίπα νἱάεῖυτ. Τλι- 

εἶξ. (αἰαῖ. ταπεινώσει) ἀναςήσονται (ἢς) 230. ἀἰεῥοπεὶ ἱπ ἀπισπ 

ΒΑγηδδ. ἱπ νογίσμς ἰαπα. ϑεὰ ἐεροπεὶ ἐπ ὑσππι εἷς ἴοτίε ἰερεμάμπη. 

ΧΧΝ. ὕψιςον] -Ἑ εωπι ἱτεῃ. [πῖρ. - Φεα ἴῃ ἀπὸ 1. {εὰ 

Τονείπερα ἴθ αἰϊο, Γλιοὶξ, (Οαἰασῖς. ὑψίςου)] - Φεὶ ΙἹτεπ. Τρ, 

Τιαιςς, Οαἰατῖς. “ππαλαιώσει) ταπεινωσει 22) 34) 5ἴ») 230, 231ν 

δῖαν. Ἐὸὼλ ἴ ξυϊε ἰὼ Ἔχοπιρίαγιθυς αἰϊφυϊοιι5. τηοπεὶ Τἰιεοάοτεῖ. ἰδ, 

12ος. ταπεινώσει παλαιωώσει 48. πλανήσει 33) 36, 80, 90) 91» 228. 

Οοπιρὶ. ΑἸά. Αταῦ. πῃ. (οάά. ἰαηίυπι πὸπ ΟΠλΠΕρ. Ατηλ. Ἐά, 

“πλανησὴ 87. εομίογεί τεη. [πρ. Δυς. εἴ ἂς ἴῃ ὑπο 1]. [δὰ ἐπυείεγα- 

δὲε ἴῃ αἷϊο, Τυυςξ. ( αἰαῆς. καὶ ὑπον.] α 89. λ καὶ Τ|ιοοάοτεῖ. ἴα 

Οοά. 240 πιεο, 1 μαρεῖ πῃ Ἐὰ. 1. ς. τοῦ ὧλλ.) τουτὸν αλλ. 

Ὑμεοάοτεῖ. ἰω Οοά. 229 πιθο, ἔϑὰ τῷ ἀλλ. ἴῃ Βά4. 1. ς. πᾶπὶ τὰ ἐχ ἀπον 

θυ5 Οοάά. ζιρρίενίε ἙάϊτοΓ. καιρὸς -τκαιρὰ 1.1 α μβξὸ εἴ 415 115 

ἰπϊετήασεηὶ 230. καιροὺς---καιρῶν] α Ροίτοπι. εἰ 4188 ἰδ ἰπϊοι)α- 

ςεηΐ 432. δοϑήσετ.} δοϑησοντ. 26. ἐν χειρὶ αὐὖτἈ} ἐν τὴ χρειᾶ 

αὐτου (ἢς) 3ς. α Ογτ. Ηἱετοῖ, 213. ἐπ πιαπίδεις οἴμε Οορῖ. και- 

οὗ 11 “Ἑ καὶ καιρξ υποῖς ἱπουία ΑἸεχ. καιρὰ τϑπσχαιρα υ]:.} 

α δἰτεγυῖτ, οἵ 4ι88 [15 ἱπιετίασεπς ΟὨγγί, νἱ, ἴῃ οοπιπιθηῖ. ρεγρεῖμο Ϊῃ 

δι. καὶ καιρῶν} καὶ καὶ 26, 49, 147. ἴτεπ. 1πρ. μι ο! Οαἰαηϊ. 

Αἴδῦ.. καὶ καιρὸν Οουρὶ. γῈ} α ΧΙ], 23) 26, 33) 345» 28. 36, 

422) 48, 40, 41. ὅ2, 87» 90, 91) τού, 147» 148, 228, 230, 221) 232) 

233. Οοιηρὶ. Αἰά. Ομἱΐς. Ογγ. Ηἰεγοί. 1. ς. Ὑπεοάδογεῖ. (υς ἴῃ (οί. 

2429 τε) ἴῃ Ἐά. 1ϊ, 1206, 1299. Ιξεῃ. ΙηρΡ. Αὐρ. Τ1λιοϊξ, Οαἰληζ, 

θαυ. ἥμισυ] εως ἡμίσει (Άς) 23. , 

ΧΧΥῚ. Καὶ τ ἀλλὰ ΤΜεοάοτεῖ. (ποα 'ἰα Οοά, 229 τηθ0) ἴῃ 

Ἑά. 1ἷ, τῶοῦ. ϑ'αν. α τῆι. (ὐοάά. ᾿ληϊυῦτπι πομ ΟΠΊΠ65, Απη. Ἐά, 

ἐκάϑισε) καϑισει 33» 35. 36, 42) 495 87, 80, 90, 91; τού, 148, 228, 

5430, 232. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Αυρ. Τὰς Οαἰαής. Οορῖ. Ἀπ. 

(οάά. ᾿χηΐππι Ὥρα οπιηθθ. Ατπι. Ἐά. καϑήσει 26, 233: τὴν] ἢς 

ἐχ Τοσγ. 1ςἀ αὐτὴν Ὀτπλο, 23. ἀρχὴν] Ἔ αὐτοῦ 22, 34. 36, 42; 

48, κι, 321. Ομῖς. Ομ γί. νἱ, ἰῃ. σοπιπλειζ. Ρέγρεῖυο ἴῃ Ὅλη. Τδεο- 

ἀσγεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229 τηδο) 'π Ἐά. 1. ς. Ασπι. Οοὐά. τἀπίσπι ΠΟΙ) Οπὶν 

μεταρήσασι) ἐγαηξνει Ἴλιο. (αἰατῖς, τῦῦ 



ΔΑΝΙῊΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ, 
ΚΕΦ. νἹ].: 

27 ἀφανί ἱ τουὰᾶ έ ἔ έ : Σ ἡ Ἵ ΟΣ: ΄ ν ε τς τ οὖ . ἄφᾶνιίσαι, χαὶ του ἀπολέσαι! ἕως τέλους. Καὶ ἡ βασιλεία, χᾶϊ ἢ ἐξουσία, ζαι ἢ μεγαλωσυγῇ 
. Τῶν βασιλέων τῶν ὑποχάτω παντὸς τοῦ ὅρανδ, ἐδόϑη ἁγίοις ὑψίςου" χαὶ ἡ βασιλεία αὐτῷ βα- 

΄ 429 ς δ 4 ρῷ : ᾿ ᾿ ᾿ σιλεία, αἰωνίος, χαὶ πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ αὐτῷ δουλεύσεσι. χαὶ ὑπαχόσονται. Ἕως ὧδε τὸ πέρας τῇ 
7’ 9 Ν ἍΝ ς ͵ ᾽ 7 ΄ ᾿ : λόγου" ἐγὼ Δανιήλ, οἱ διαλογισμοί μου ἐπὶ πτολὺ συνετάρασσόν με, χαὶ ἡ μορφή μὲ ἠλλοιώϑη, 

28. 

| ἰαγῖτ. 

9η] καὶ εδ. 3ς. καὶ ρχατηϊεῖς υποῖς ἱποϊυῖ, ΑἸοχ, 

. Ἔ ἐν ἐμοι 49, τοό. 

σὰρ ἴῃ Ἑδαγαόζ. χηϊποσο Αἷδχ. 

χηεο, (δὰ Αἰλάμ ἴῃ Ἑἀά. ἴ, 1212. Ηεῖαπε Ἐρῆτεπι. ὅ8γτ. 

χαὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῇ χαρδίᾳ μου διετήρησα.. 

. ΕΝ ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτάσαρ τοῦ βασιλέως ὅρασις ὥφϑη πρὸς μὲ, ἐγὼ Δανιὴλ, 
νιν » “,͵Ρ’ ᾿ 3 ᾽ ΟΝ Δ, 3 , μετὰ τὴν ὀφϑεῖσάν μοι τὴν ἀρχήν: Καὶ ἤμην ἐν Σέσοις τῇ βάρει, ἥ ἐςιν ἐν χώρᾳ Αἰλάμ: χαὶ 

ΕΝ "ἷ"ςᾷ ἰδ 9, 5 ΓΝἮΝ δ Ν 3 ᾿ ΄  Ὃ ἡμὴν ἔπὶ τὰ Οὐξάλ.. Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμός μου, χαὶ ἴδον" χαὶ ἰδὲ χριὸς εἷς ἑςηχὼς πρὸ τοῦ 
» 7 ᾿ νν 9 ΦὍ0 ᾽’ : τ Ν ΄“-ς Ἁ ἃ ε . ’ὔ’ ρ» Οὐξάλ: χαὶ αὐτῷ χέρατα ὑψηλὰ, χαὶ τὸ. ἕν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρε, χαὶ τὸ ὑψηλὸν ἀνέξαινεν ἐπ᾽ 

9 4 ΄Ν, ἴδ Ν Ν ’ Ἂ ΄ Ν 90." "Σ᾿ 4 ς ᾽’΄ ἐσχάτων. Καὶ ἰδον τὸν χριὸν χερατίζοντα χατὰ ϑάλασσαν, χαὶ βοῤῥᾶν, χαὶ νότον" χαὶ πάντα 
Ν ΄ 3 ΄ 3.»ϑ ,), Φ “ὁ - ΟῚ »»3 

τὰ σηρία οὐ ςήσεται ἐνώπιον αὐτῇ" χαὶ ἂχ ἣν 

τὸ ϑέλημα αὖτϑ, χαὶ ἐμεγαλύνϑη. Καὶ ἐγὼ 

ἐφαν.} και αφαν. 62, 14}. καὶ τῷ ὠπολ,Ἷ καὶ ἀπολ. 62, 14}, 
230. (γί. νἱ, 1. ς. ώ πῇ. Ο(οὐά. οὔϊτο. Απῃ. Εὰ. 

ΧΧΥΙ. Καὶ 15] 44 8ίαν. καὶ ἡ ἰξουσ.} Ἂ: καὶ Ιλιοϊξ, (8- 

α οπγα τη. (οάά. αιαίιογάεςϊ τα. Ατηλ. Εά. εἰ ἐραβενἑκνι 
οὐπῈ ἀγουϊο Ασπλ. (σά. πῆι. ἡ μεγαλ.} κἢ 147. τῶν βα- 

σιλέων τῶν] τῶν βασιλείων τῶν τοῦ. , τῶν βασιλ. 62, 147. δον 
φω Ἱτετ. Ἱπ|ρΡ. παντὸς} α Ιτεπ. Ιηἴρ. Ατγπι. Οοά, ᾿πῦθ. ἐδό- 

“Ἔ τω λαὼ ὅδ, 
14). ἀγίοις] πάντων ἀγιων 430. ἀγιω26. ὑψίρου] 1 Δεὶ 
Ἱτεη. Ἰηΐρ. καὶ ἡ βασ.} 44 τέρπενε ουτα ἀτσυϊο δ8ῖδν. Οῇγορ. 
βασιλεία 25} α Ιτεη. Ἱπίρ. αἱ ἀρχαὶ] αι ἀρχαὶ καὶ ι ἐξουσίαι 

 Ῥεῖπιο, δὰ καὶ ἂν ἐξεσιαι ροίεεα ἀεἰεία Πιηΐ, εἰ ἴῃ πηαγρῖπε ΒΑΘ ὅς 
αἱ εἐξοσιαι, ΧΙ], αὐτῷ] αὐτου 3ς. δουλεύσασ.} δαλευσωσ. 64, 
1475 230. ὙΒεοάοτεῖ. ἱπη (οἄ. 229 τηεο, 164 υἐὲ Ναῖ. ἴπ Εἀ. 1], τῶσο. 

Ἔ του ἀφανισαι καὶ ἀπολέσαι 230.. μγυΐεε ἱποίρίεπε 8αν. Οἰΐγορ. 

καὶ ὑπακ.} καὶ ὑυπακεσεσι 1ς. κ ΑἸδῦ. 
ΧΧΝΊΙ1. τὸ πέρας] α τὸ ΟΠΐς. ἐγὼ] καὶ εγω ξι, 530. 

Οορῖ. εγὼ δὲ 890, 232ὲ.Ὀ δΔαν.} «πίουϊυπι ργαπηϊῖς Θεοῦ. οἱ 
διαλ. μου ἐπὶ τοολὺ] ἐπι πολὺ οἱ διαλ. μου 23, 34» 35», 62, τού, 147, 
148, 232. (ὐοπηρὶ. ΑἸεχ. δ1δν. ἐέ ργφτγηϊζυπς Αστη. Οοὐά, ἰδηζυπὶ 

ποῦ ΟΠΊηΕ5. Ατπη. Ἐά. διαλογισμ.} λογισμ. 46. μου 15} 
σου (Πο) 433. ἐπὶ πολὺ] κα 33, 49, 87, ὅο, 91) 228. Αἰά. ἐκὶ 
πλεῖον ΟἸ γῇ, νὶ, ἴῃ σοπηπιοηῖ. ρεγρεῖιο ἴῃ Όλῃ. μου 45} νεἱδίε 
“πεὶ σὐιπὶ ἀτϊουο Αστγ. Οοάά, πονεῖ. ἠλλοιώθη] ἀλλοιώϑη ΑἸά. 

Ἔ ἐπ᾽ ἐμοι 33» 34,35) 42) 625) 87.) 00, ΟἿ, 147», 
148, 228, 2320, 232, 233. Οοπρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. ρει πε Αυρ. 

Οὐρι. Αταῦ. δίᾶν.. μα υἱ.} 230. δειετήρησα] ἐτηρησῷ ΧΗ]. 
συνετηρησα 525) 23; 26, 33, 345) 35» 306) 42) 48, 40) ξ1) 62, 87, 90, 
οἷν 1οό, 130, 1479 148, 228,230, 2319 2327 233. ΟοἸΏρΡΪ. ΑΙά.: ΑἸεχ. 

ΟΠΐρ. Ομυγῇ, νἱ, 1, ς. ὍΝ 

Βαλτάςσ.}] Βαρτασαρ 111. Βαλτάᾷ- 
τοῦ βασιλ.} λα 22, 48, ςῖ, 231. 

ΟὨΐρ. ΟΠγγί νἱ, ἴῃ σοτητηδιῖ, ρεγρεῖιο ἱπῃ θη. Ὑεοὐογεῖ, (υἱ }ῃ 
Οὐοά. 220 πηθ0) ἴῃ Ἐά. 1, 1211. Θθοῦξ. σωρὸς μὲ] μοι ΧΙ]. ϑίαν. 
Θεοῦ. Απῇ. 1. ἐγὼ Δαν.] μαδεῖ δῖ5 ἐχρτεῖλ, [δὰ ἐξοιιπάδ νὶσε υποὶς 
ἱποϊυΐη, ΑἸοχ. μοι} α Δι. (οάά, τἀηΐτπλ ποι οὔηπεβ. Αγπ;. Εα. 
τὴν ἀρχὴν] πρὸς τὴν αρχ. 230. ἐν τῇ ἀρχῇ ΟΒεγί. νἱ, ἴ. ο6, -Ἐ και 
εἶδον ἐν τὴ οράσει χᾶϊ ἐγένετο ἐν τω ἐδειν μὲ 23,34.36. 48, ς1, 62, 147, 

231. Οπΐρ. Ομ γῆ. νἱ, 1. ς. Ὑπεοάοτεῖ. (υϊ πα Οοά. 529 τηε0) ἴῃ Εϊ. 
Ἰ. ς. -Ἡ ελάεπι, η:ῇ υοά ἔπε με Ημδ]}, 22. 

11. Καὶ 15] κα Α͵πι. Οοὐά, ἰδηΐιπι ποη οπιπε8. ἄστη. Ε Σό- 
σοις] Σουσοι ὅ2. ἱπῆηυαὶ δώ αν ἘΡἤγεπι. ϑυγ. τῇ βάρει] της 
βαρης 430. αγός οὐτὴ διίουϊο ὅῖαν. Μοίᾳ. εἰ ο΄ ἴῃ πιᾶγρ, δ[αν. οΙ- 
πον. εἰ ἢς ἴῃ τεχῖ ΒΙ [Ια Βομειηῖςα. εαβγο ἘΡἤγεπ. ϑγγ. τῇ 

βαρ. ἥ ἐς. ἐν χ. Αἰλ.] α τού. ἥ ἐς. 230. ἐν χώρῳ} εν τὴ Χ' 
62, 147. κἐν 26. ΑΙά. ἐπ ἑεγγα οὐπὶ ατϊσυϊο Απῃ. ᾿ς, Αἰλάμ] 
Σιλαμ 1418. λαμ 345 3357 62) 147. 230. ΟἸιγί. νἱ, ἴπ σοτηπιεηῖ. 

Ῥεγρεῖυο ἰῃ Ταπ. δῖδν. Οθογρ. Αὐ. 1. ἔς Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ (οὐ, 230 

χα! 
ἤμην 29] ρῥγαιηϊτυης καὶ εἰδὸν ἐν οραμῶτι 229) 23» 335 35» 306) 42, 48» 
49; 51χό2, 87. 90, 41) τού, 147,.148, 228, 231.. ΟΟμρ]. Αἰ, ΟἸς. 

1. τῆς βασιλ. α 232. 

 [αἰϊατ) δῖαν. Οἰἶϊτοα. 

, 220 τηεο) ἰῃ Εα. Ϊ. ο. 
οὐ φιοα αἰτεπάϊε δ᾽αν. Οἰἶγορ. 

᾿ θογεῖ. (υὲ ἴῃ, Οὐοά. 229 πιε0) ἴῃ Ἐά. 1. ς. ἐπ᾽ ἐσχατω ΧΙ], 23, )ό, 

ςε 9 ’᾽Ὅ ᾽ Ν 9 »» "59 ’ Ἂ, ὃ ἐξαιρέμενος ἐχ χειρὸς αὐτῇ, χαὶ ἐποίησε κατὰ 
Ψ »ο Νν ΒΝ Ν σ 3 Ὁ» ο τς ἤμην συνίων, καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ 

ΟἸμγγί. 1, 628. νἱ, 1. ς. γὰρ, δῖαν, Οὐἶτορ. ργαγηπίαπι οϑάεη), πιῆ 
φυοά (δον μβαθεδηῖ, 34,230, 232,233. ΑΙεχ. δὲ υἱάοδαν γεϊδὶ ἐπ όνιπο 
“βαγε (αἰϊυάεπθ ἔοπιε) Ἐρῆγεπι. ὅγχ, οτι μὴν 34. ΑΥΆθ. κί ἐγαπε 
δίαν. Οἴτορ. ἐπὶ} απίς ἘΡγετη. δυ.. μῴγα Αταθ. τῇ] τῆς 
“πύλης Οοπαρὶ. ρογίαπε ({εὰ οῖαῖ “" 111 κοίμνεπαν") Ἐρῆγεηι. ϑγσ. 
,2ογίας Ἰραῦρο δῖαν. Οἴἶτορ. δογίϊοκρε ΑΥδΌ. Οὐξ.-----Οὐξ. ἴα 
οοπλ. 3] αὶ δἰϊεγιτγ, εἴ αι 115 ἱπίει)δσθηὶ 232. Οὐξαλ] ἢς πιπο, 
εὰ Οὐυλα ῥτΐπιο, εἰ ροίξ νοσετι [ἰϊεγας αιαεάδηιν βιοπιηῖ εἰαίαβ, 22. 
'Βαλ 89. Οὐδαλουλα 48, 231. ΟΠΐρ. εἰ ἢς Ὑπμεοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 
(320 πῖοον (δ Οὐδαλ ἴῃ Ἐὰ. 1. ς. Οὐλαΐ Οοπηρί. «ἄῤω! «ἀμίαι, Τὴ 
κεἰ βοίαηι ἀφμαγι ἘρὨγεῖη. ϑυγ. Οκαὶ (ορῖ, ζ7]αϊ ΤΩΔΓΡΟ ὅἴαν. 
Οἰἶορ. ποὴ Ἔχρεϊπ)ῖε Αὐδῦ. 

11. Καὶ 197] , Αγπ). 1. αἰἰηυς, Αγ. Ἑὰά. ἤρα] ἐπῆρα 42. 
καὶ ἰδον] καὶ εἰδὸν 22, 26, 33,) 36, 48, ς΄, 87, 90, 130, 148, 228, 
231. Οοπιρὶ. ΑἸά. Ομΐς. Ομ, νἱ, ἱπ ςοπηπηθηξ. Ρερεῖυο ἱπ Τδῃ. 
.4 ἘΒβεοάογεῖ. (υξ π΄ Οοά. 229. πηδο) ἴῃ Ἑά. ἱΐ, τ215. - ἐπ νήδοπε 
Οορ, ἰδοὺ] , 23. εἷς), 49, 433. τρὸ] πρὸς 130. 
Αἴτη. ζ. ἐπὶ ΧΙ]. Ὑπεοάογεῖ, (που ἴῃ Οοά, 240 τηςο) ἴῃ Εά. Ἰ. ς. 
1:4 μαρεῖ πρὸ ἴῃ Ὅπὸ αἷἷο Οοά. τῦρο τροσωποὺ 230. 
Ονξαλουλα 48,231. Ομΐξ. Ουλα 22. Ομαί σορ. καὶ αὐτῷ} 
ἽΝ ὐενο δῖαν. ὀ κέρατα ὑψ.} κερατὰ καὶ τὰ κερατὰ υψ. 22, 23, 
33»34, 3) 36) 42, 48, 40, ς΄, 62, 87, 90, 91) τού, 1479 148, 228, 

Οὐξαλ] 

. 230, 231) 232) 233. (ΟΠΊΡΙ. ΑΙά. ΑΙεχ. ΟΠΐρ. ΟἸ γῇ, νἱ, 1. ο. Οορι. 
οογπμα εἶκο εἰ ςούημα ἐγαπί ἰοηγα ταῦ. εογημα εἶκο, οογππα ὑεγο αἶα 
δίαν. Οἴτορ. εονππα, σου μεμα ὑεῖο αἶα δῖαν, Μοίᾳ. καὶ τὸ ἕν] α ἣν ἅς 
“α ππμα ϑῖαν, τῇ ἑτέρ. καὶ τὸ ὕψ.} αὶ (εχ ὁμοιοτελευτῷ, αἰ ναϊάς 

ὑψηλὸν] υψηλοτερον ΠῚ, 26, 33,3, 42, 49, 87, 
᾽90) 91. 1ού, 228, 230, 232. ΑἸά. ΟἸἾγγί, νἱ,]. ς. Ὑοοάοτεῖ. (αἱ ἴῃ Οοά. 

ὑψηλὸν ἴῃ ομαγαέϊ. πηΐϊποτα ΑἸοχ. ἀνέξ.} 
ἐπ᾿ ἐσχάτων} ἐπ᾿ ἐσχατου 42. ΤΉεο- 

49, 90, 91,148, 2332. ΟΠϊρ. ἐκ εἰς δῖαν. Οἶγορ. 

ος ΙΝ, Καὶ 15]. ΧΙ, 26, ό2, 147, 148, 432. Ατγν, 1. αἰϊίφυε, 
Ασὰ. Ἑά. ἴδον} εἰδὸν 46, 33, 36, 48, 62. 87, 90, 130, 147, 148, 
211) 232. Οοτηρί. ΔΙᾺ. Οδὶς. Ομεγί. νἱ, ἱπ σοτηπηδηῖ. Ρεγρεῖιο ἰῃ 
δι. Ὑπεοάογεῖ. (αἱ ἱπ Οὐά. 226 πιεο) ἴῃ Βέ. 1], 1413. κριὸν} 
Ἔ ἡλεσι Εεοτρ. ϑαλασσ.] οκοϊάεπίεγι δῖαν. βοῤῥ. καὶ νότ.] 

βορρ. και λιδα καὶ νοτ. 23,233. βθορρ. καὶ νοτ. καὶ λιδα 26, 34, 
4ς,) τού, 230. ΑἰΙοεχ. Οἢιγί. νἱ, 1. 5. εομίγα Βογέαπα εἰ οὐμίγα Νοίπη 

εἰ ἀπά Ογίομπίενι οἷν. οομῖγα Βονέαιπ εἰ οομτα Νοίμρα Αἴτη. ἱ- οὐ] 

κ 230. σρήσετ.] σησονται ΧΙ], 25, 26, 34,3ς, 36, 48, 49, ζτ, 6, 
90, τού, 130, 147, 148,.231) 232) 233. ΟΟΡ]. ΑἸεχ. ΟΠΐρ. Ηἰρραϊγι. 

ἴῃ Ὅλη. ΟὨγγί. ;, 648. νἱ,]. ς. ἰξγαντο230.. εκ ἦν] πέριο ἐγαὶ Οεογς. 
ὁ ἐξαιρ.1 α ὁ 62, 147. -“Ἐ αντα 430. .φαὶ ἡδεγαυῖν Αττα. τ. χει- 
ρὺς] τῆς χεῖρ. 2430. Ὑεοάοτεῖ, (υΣ ἴῃ Οοά. 229 πηθο) ἴῃ Ἐά. 1]. ς. 
νιαηόμε Οορῖ. . αὐτοῦ 292] εογαπι εο, [Θὰ νοχ ῥεϊπηδ, εἴ δα Ἰδηζατη, 

οὐπὶ Ραμα ποίδτιν, Ατπὶ. 1. αὐτῷ χα --αὐτῷἪ 39] αὶ αἰϊογυῖγ. εἰ 
4 ἰὶς ἰητειασεηξ 49) 906. ἐποίησε] ἔποιεὶι 2329ὥ. τὸ 3έλ.] κα τὸ 
Ομιγῖς νἱ, ]. ς. 

ν. Καὶ 15] “ώ ϑ8ῖαν. Οἴτορ. 
Σούσοις 62, 130, 147... Ἔ ἐπ δι: Ἄταν. 

,(μῖ ἴὰ Οοά. 229 πιεο) ἰῃ Ἑὰ, 1), 1214. 

ἐγὼ] "23. ἤμην] - ἂν 
καὶ 23] κα Τῇρούοιειῖ. 

τράγος] -ἰ «περ Ἀπ. τ. 



- ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 
ΚΕ ΦΟΎΠ,, 

“ω᾿ ρο - »͵ Ὃν ες 7 ρϑ ρ. ᾿ς "δ ΄ γέ 

λιξὸς. ἐπὶ πσρόσωπον ππάσης της γη25 χὰ! ΟΣ ἣν ἀπ]όμενος τῆς γῆ. χαὶ τῷ τράγῳ χερᾶς μέσον 

τῶν ὀφθαλμῶν αὖτ. 

οὐξὰλ, καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν 

χρίβ, καὶ ἐξηγριάνϑη πρὸς. αὐτὸν, 

τοῦ" καὶ ἐκ ἦν ἰσχὺς τῷ 
΄ 53: Ν Ν δ εχ 

πάτησεν αὐτὸν, καὶ οὐχ ἣν 9 

ἐμεγαλύνθη ἕως σφόδρα" 
Ν, 

ρὋ ρο ρ 9. ἢ 9. ."Ὁ 

χριῷ τᾶ φῆναι ἐνώπιον αὐτϑ' 
3 ΄ Ν ΄ς 3 Ν᾿ 9 "Ὁ Ν ε 4 ρο 9 με 

ἐξαιρόμενος τὸν Χρίον ἐκ Χχείβος αὖτ. Καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγων 

2 “Σ ΄ ΕΝ «“ἶ Ν 2 5. τὸν Ζ ἢ ὦ Ὁ 

χαὶ ἐν τῷ ἰσχύσαι κύτον, συνετρίδη τὸ χέρας αὐτϑ τὸ μέγα" χαι ἀγέξη 

ΝΡ “ »" » “͵᾿ν “ » ΑΠ ΠΕῚ εν» “7 Ψ 

Καὶ ἦλϑεν ἕως τοῦ χριδ τοῦ τὰ χέρατα ἔχοντος, ἃ ἰὧον ἐφὼς ἐνωπίον τοῦ 
ςε μ᾿ ϑε 9 4 9 Ὁ 

ἐν ὁρμῇ τῆς ἰσχύος αὔτ. 
Ὺ“-κ 

ἃ, 

χαὶ ἔπαισε τὸν χριὸν, χαὶ 

Καὶ ἴδον αὐτὸν φϑάγοντα ἕως τοῦ 

συνέτρεψεν ἀμφότερα τὰ χέρατα αὖ- 
Νκ  Μοος δδ)αανΝ  Ν ᾿ς μ᾿ -- 

χαὶ ἔῤῥιψψεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν Ὑη», χαὶ σύυνε- 

᾿ ε 3. Ὁ 2 5 ν Ρ ὃ ς ΝΟΣ “ενἷνΝ 2. . 

ἕτερα κέραϊα τέσσαρα ὑποκάτω αὐτ8 εἰς τὲς τέσσαρας ἀνέμες τὰ ἐρανγδ. αὶ εἰ τὸ ἐγος αὐτῶν ἐξ- 

ῆλϑε χέρας ἕν ἰσχυρὸν, χαὶ ἐμεγαλύνθη 

ἐμεγαλύνθη ἕως τῆς δυνάμεως τῇ οὐρανδ' 

αἰἴφυς. Αστη. Ἐά. ᾿ αἰγῶν} , ὅ2, 147, 230. ἐκ ἀϊγεὶς δῖαν. Μοίᾳ. 

ἐπὸ λιδ.1., Απα. Οοάά. ταπῖαπιὶ πο ΟΠΊΠΕΒ. Απῃ. Ἐά, λιδὺς] 

Ογΐομις ϑῖαν. Οἷἴγοσ. 411: οεεαμε Ἀττη. Οοάά. ἀεοεπι. πάσης 

τῆς γ.] τῆς γ. πασ. 22, 231. ΟΙἷρ. ΟΠεγῖ, ἴ, 639, 1εἀ παδεῖ ΠΣ υ 

ναι. κ πάσης 36, 48, 62, 147. Αγηλ. 1. αἰἰϊψιε. την. Ἐάὰ, τῆς 

γῆς ι'--τῆς γῆς 2.1 α δἰτεγυῖγα εἴ α68 1}8. Ἱητει]αοεπε ΑἸ. Οὐ. 1}, 

8. ΕὐυΓ 1, 48ς. κα εαάεπι Ὑεοάοτεῖ. 'π Οοά. 229 πΊεο, 1εὰ Τὰ ρρίεπῖατ 

ἱπ πράτ. ρτῖπια πιβῶι, εἴ ΠΑθεηταγ ἴῃ Εά. 1. ς. οὐκ ἣν απΊ.] οὐχὶ 

ἀπε. 35, 87,91» 2328. οὐκ ἦν ὁ ἀπῆ. ΑἸεχ. τῆς γὴς 35] πασης 

τῆς γ.234. τράγῳ] “ ἐκεὼ 45, 34 36, 44, 48, 51) 23:1: σμΐρ. 

ΟἸγῖ, 1, 639. νἱ» 1. ο. ὙΒεοδοτεῖ. (ας ἴα Οοἄ. 229 πηε0) ἴῃ Ἑά. Ἰ. ς. 

-«Β ἀεὶς ϑῖαν. κέρας} ἐθεώρει τὸ (ῆς, Ἰεφ. υἱ νἱάδεῖαν, ἐν ϑεωρητον) 

κερ. 230. κέρ. ἐν ϑεωρητον 22, 36, 48) 51).231- ῇς Ὑπεοάοτει. ({δἀ 

χερ. τν ϑεώρητον ἴῃ Οοά. 229 πι60)} ἰῃ Εὰ.]. 5. Ἔ Μεωρήτον 23) 33» 

44. 4.6. 42) 49.) 62, 87» 89) 99, 919 τού, 143, 228, 232» 233. Αἰά. 

Αἴεχ. Ομ. Ομ. 11, ες. Οοριῖ. κέρ. ἐπίσημον Οοπιρί. -Ἐ εεγδὲς 

δαιαν Αταῦ. -Ἐ υἱάεο δίδν. «Ἔ ἀππηὶ ἐγαὶ Ἄττῃ. τ. ΔΙ αιι6. ΑΙΤῚ. Ἐά. 

μέσον] ἀνάμεσον 23, 23) 26, 33» 34» 35: 46, 42, 48, 49, 51, 62, 87, 

80, 90, 91, 1ού, 130, 147: 148, “48, 210, 231. 232) 233. Οοπηρὶ. 

ΑἸά. ΑΙεχ. Ομς. Οἡρ. 1. ς. Ευϊ. 1. ο. Οἰεγῇ, "1. ος. Ὑγμεοάογεϊ. (αἱ 

ἴῃ Οοὐ, 229 τῃεο) ἰῃ Ἐά. ]. ς. Αστη. ἔ. αὐτῷ] εαυτου ὅ2, 147- 

α 26; 33,» 49, 90, 91,.130, 148; 228, 230, 2329 233. ΑἸὰ. Οήρ. Ἰ. ς. 

Ἑιυΐ.]. ο. 

ΨΙ. ἦλϑεν] - οτραγοὸς 22, 345 365 48, ς1,) 231: Ομῖς. Ο τγί, 

ἡ, 630. νἱ, ἴῃ οοπηπιεπῇ. μεγρεῖμο ἴθ Ὅσα. Ὑπεοάοτεῖ. (υἱ ἴπ Οοὰ. 529 

.χηθο) ἴῃ Εά. ἰἰ, 1214. τῷὸ τὰ τὰ «6, 1320. ϑίαν. λ τῇ Ευΐ. ἱ, 

οβϑ-. ἃ ἰδισ-τοῦ κριοῦ ἴῃ Γςοπι. 7} λα μᾶεο εἴ 468 115 ἰπιεγ οδὴΐ 

Ουγί, ἱ, 639. (εὰ μαδεῖ 101. οὗ] ον 229 345) 33. 36, 48, 1. 228, 

531. Ομὶς. Ὑπεοάογεῖ. (αἴ πη Οοά. 220 τπθ0) ἱπ Ἐὰ. 1. ς. ἐεἀ παῦεῖ ου 

ἴῃ ὕπο οἷο Οοἀὰ. γ)ονἾ εἰδὸν 22, 26, 36, 43) 48, ς1. 87. οὉ, 228, 

431τ. Οοπρί. Αἰά. Οἷς. Οἷς. ἰ, 8. Ἑυ. Ἰ. ς. ΟἸγῖς. νἱ, 1. ς. ΤΒεο- 

ἀοτεῖ. (ας χὰ Οοά. 2429. πιθοὸ) ἱπ Ἐάὰ. 1. ο. 14 ιδὸν ἴῃ πὸ 4110 Οοά. 

ἰς ὡς] ἐφωτος ΧΙΪ, 23. 26, 33) 425 49, 62) 90, τού, 130) 1479) 148, 

230, 2325) 233. ΑἸά, Αἴεχ. Οἷς. 1. ο. ἙἘυΐ. 1. ο. εφωτῶ 22. 34) 35) 

46, 48, 515 228, 231. ΟΠρ. Ομγί. νἱἷ, 1. ο. Ὑπεοάοτεῖ. (οἱ 'π Οοα. 

,φαρ τηθ0) ἰπ Ἐἀά.]. ο. {δὰ υἱ Ψψαῖ. ἴῃ ὑπὸ αἷϊο (οά. λα 80. ἐνώπιόν] 

σναμεσον ΠΙ|Ι. ἐνώπιον ἰπ οδαταᾶι. τυϊποτς ΑἸεκ. ἐπὶ Τ᾽ Ββοοάδατεῖ. 

Ἃποη ἐπ Οοά. 229 πηεο) ἱπ Ἐά. 1. ο. 15 υἱ Ψαΐ, ἴῃ ἀμοῦυ8 4}}}5 (οάά. 

ἐφοὺ Οὐδ. α τοῦ 33, 228. ΑΙά, Οὐξὰλ)] Οὐυλα 22. Οὐυξαλϑλα 

18, 231. ΟΠς. Ὑπεοάοτεῖ, ἴῃ Οοά. 229 πιοο, ἴεὰ ποῃ ἴῃ Ἑὰ. ]. ς. 

ονίάπι τλᾶτρο δῖαν. ΟἸἾτΟρ. καὶ ἔϑρ.} α καὶ 26. πρὸς αὐτὸν] 

ενωπτιον μὸν 230. 8ιαν. Οἰτος. πρὸς αὐτὸν ἐνώπιον Οτΐξ. ἰ. ο. Εὐ. 

.. ς. ἐν ὁρμῇ] α Οὐ. 1. ς. Ἐυΐ. 1, 6. ἐν ὀργῇ ΟἸτγί. νἱ, 1. ς. 

ΨΙΙ. ἴϑον] εἰδὸν 22,. δ, 90,.23:. (πρὶ. Αἰά. Οπὶς. -Οἷς. ἰ, 8. 

ὙΠεοάοτεῖ. (ποῦ ἱπ Οοά, 229 πιεο) ἴῃ Ἑὰ. 1ϊ, 1214. αὐτὸν 15] 

,1Π|, 33. Οεοῖρ. δΒιαθεῖ ἴπ ομαγαξε. τπαΐποῦς ΑἸοχ. φϑανοντα 

φϑασαντα 34. 355) 36) 48, (15) 231. Ομ. ΟἸγγί. νἱ, ἴῃ σοπηπηοηῖ. 

ρεγρεῖιο ἱπ Ὅλη. Ὑπεοάογεϊ. (ας ἐπ Οοά. 229 τη60) ἔῃ Ἐά. ]. ο. [δὰ 

υἱ Ναῖ. ἐπ ὑπὸ 8110 (οά. καὶ ἐξηγρ.} καὶ πη. Οοὐά. ταρῖυτι 

ὩΘΏ Οπηπδ5. Ατη. Ἐά.  ὀἐξηγριανθῊ)} εἐξηγριωθὴ ΧΙ], 22, 53. 33» 

34,35) 30) 42.) 48, 40, 51) 6“, 8., 89, 99, 919) 1ού,. 120, 147, 148, 

5428, 230, 2315 232) 233. ΟΠ]. ᾿ΑἸά. Αἰεχ. ΟΠὶρ. Οἷς. 1. ς. 
ΚΟἸνγί. νἱ; ι. ο. Ευΐ, ἷ, ζ8ς. Ὑπεοάοτεῖ. (αἴ ἰὰ Οοἄ. 229 πιθο) ἰὼ Ἐφ. 
Ἷ, τοῖς. ἡγριώϑη ΟἸγγί. ἰ, 639. πρὸς αὖτ.) αὶ 147). πη. 1. 

αἰΐηυε. ΑἸτῃ. ἘΔ. κα ΟἸγχί, ἱ, 639, Τοἀ ᾿νλδεῖ αἴθ, καὶ ἔπ.] κ καὶ 

Θεόν. ἔπαισε τὸν κρ.] ἐπαταξεν τὸν χρ. 26. επεσὶεν ὁ Χριος 3235. 

ὅπεσεν συν τον 'χριον (ἢῆς, ἀιιπτεπάηπι νοο ἐξ συν, 0 Αια βοςιδεῖνο 

. μαδοῖ ἰὴ εδαγδῶ,, τλϊποῦς ΑἸςχ. 

τῆμ9, τοῦ ὀρανπ) 114 Φ 6]. 1. ο. 

ΜΙ, τοό. Οορι. 

ΝΝ δ νΝ Ν ν νΝ ΄ ἫΝ 

περισσῶς τρὸς τὸν νότον, χαὶ “ρος τῇ) δύναμιν" Καὶ 
-, ΩΣ ρ 2. Ν ἰ'φὰ ᾿ 4 " 3 ο 

καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τὸ οὐρανὲ 

«αἰαὶ ἰοϊοπηἴτεν ργωτα!ο) 62, 147. τὸν κριὸν---τῷ κριῷ} αὶ Ρήοτὰ 

εἴ 48 ἐΐε ἰητειαςεπι 2320. ἀμφότ.} συν ἀρφοτ.- (ἔς, νἱΔεπάυπι 

τυχίαβ ἀθ συν) ό2, 147. κέρατα] καὶ (6ς) 3ς- αὐτὸ τ᾿ ---αὐ- 

τῷ 295] κ αἰτεταῖγ. εἴ φυαὲ μἷδ ἰπτεηαςεπι 5[αν. Οἰἶτορ. χὐ ὺνς 

ἂν το -τικαὶ οὐκ ἦν 2.1 α αἰτειῖγα εἰ 406 Εἰδ ἱπιειασεηὶ Ομιγί. ᾿, 630, 

(οὰ Παθεὶ 4}}0]. τῷ κριῷ} ἐν ἄνυτω τῶ χρ. 62, 147. τοῦ ςἣν.] 

«τοῦ Οτἷρ. 1. ον. Ευΐ 1. ς; καὶ ἔῤΛῥνΨ.} α (6) Αγπι. Ἑά, 

γῆν] τὩροσωπὸν 930. σννεκάτησ.) κατεπατησ. 42. τὸν κρ. ἐκ 

Χειρ. αὐτῷ α αν. Οἴἶτορ, χειρὸς} τῆς χεῖρ. 34. ΟἸΐρ. ὙΠοο- 

ἰἀοτοῖ. (αὐ ἴῃ Οοά. 229 πιδα) ἱπ΄ Ἐάὰ. 1. 5. ππιαηΐδις Οὐρὶ. 

ΨΠΙ. Καὶ 191 κ Ὑβοοβοτεῖ. (ατ ἰπ Οοά, 439 πι60) ἴα Ἐὰ. ἢ, 
τῶῖς. μα 8ϊιαν. Ὀἰιος. τῶν. ανγὼν] αὶ 42. κ Ὑπεοάογεῖ, ἰπ 

Οὐ, 220 πιεο, {εὰ παρεῖ ἴῃ Ἑὰ, 1. ς, ἕως σφόδρα} κα ἕως 3) 091», 

“3ο. Ομ κ.΄ λα υἱτασιαυς δῖαν. ΟἰΠῸρ, ἰσχύσα!ι} ἰσχνειν. τού, 

430. αὐτῷ 151] α 29 48) ξτ) 331. Ὑποοάογεῖ. (υΣ ἰὰ Οὐά. 229 

πιθο) ἰπ Ἐά. ᾿ἰ, τα 16. 81αν. Οἰἶζτορ. τὸ μέγα} το [αρτγαίορζ. ἃν 

αἰία πιδπὰ 26. ἕτερα κίρ. τίσσ.} ἕτ. τέσσ. κέρατα Οἰῆρ. ἴϊ, 8. ΟἸ γί. 

ὦ, 629. ὃς Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ Οοά. 229 πιέο, {εὰ ποι πῃ Ἐάὰ. 1. ς. δίαν. 

Απη. τ. δἱΐψαβ. Ασπι. ἘΔ... κα κέρατα Ἐάή. ταυϊτοε ν᾽ διίοδηληη εχ 

ριοίεο {δαυεηῖεβ. τέσσ. κέρατα ἕτ. Ομ. τεσσ. κέρατα τΔῆ- 

τὰπὶ 22, 48) ς1)γ02,) 130, 1479 231. Ομιγί. νἱ, ἴῃ ςογηπιεηῖ. Ῥέγρεῖιο ΐὯ 

Ὅλη. Θεοῖς. εἰ ἄς Ὑπεοάοτεῖ. (πο ἱπ Οοά. 259 π|ε0) ἴῃ Εἰ, 1. ς. 

α τέσσαρα 430. Ἐυ. ἷ, αὃς. ὑποκάτω] ὑποκάτωθεν 25, 34. 36, 

48, ςτ, 2321. ΟΠΐς. ΟἸνγί. |}. ες, ὙΤμοοάοτγεῖ. (υς ἱπ Οοά. 229 τηε0) 

ἰῃ ΕΑ. 1. ς. Αγ. 1. εἰς τοὺς] κατα τὰς Ομ γί. 1. 639) Ἰςὰ ἰδὲ 

τὸ γαῖ. 

ΙΧ. αὐτῶν] α Οτρ. ἰδ, 8. Ἑυΐ. ᾿, 48ς. τῶν κεράτων ΤὨοοάογοί. 

(αἱ ἴῃ Οοά. 529 πιθὸ) ἰπ Ἐά. 1, τατό. ἣν] α 3ς, 890. ἰσχυρὸν) 

υψηλον 430. ἐμεγαλ.] μέγαλυνϑεν 230. σερισσὼς} α ΤΒεῦ- 

ἀοτοῖ. ἰῃ Οοὰ. 429 πῆεο, δὰ μαθές ἴῃ Ἑά. 1. ς. «ρὸς τ] εἰς 33: 

τὸν νότον] κα τὸν 211. Οοπιρὶ. Ὑεοάοτει. (υζ ὁη Οοά. 229 πιο) ἴῃ 

Ν 
Τὴν 

. Ἑά. 1. 6. Ἔ καὶ προς ανωτολὴν ΧΙ, 439.) 349. 35) 36, 48, 49» 51) 62», 

8), 89) 90) 91, 1ού, 147» 148, 432) 233- Οορὶ. ΟἸεγί. ἷ, 639. νἱ, 

ἴπ οοτηπιεπῖ, ρεγρεῖυο ἐπ Ῥλη. Οορί. 85[δν. Μοίᾳ.. “Ἐ καὶ προς 

τὴν ἀνατολὴν 130. ΑΙεχ. Οἷς. δῖαν. Οἴτορ. Θεοτρ. Ἔ καὶ τρὸὺς 

ανατολᾶς 430. -Ἐ τρος λιδα καὶ προς ἀνατολὴν 231. -Ἐ καὶ τρὸς 

.βἀνατολὴν χαὶ φφὸς λίσα ὙΠοοάοτεῖ. (οἴ ἴα Οὐά. ο99 τηθο) ἴῃ Ἐάὰ. 1. ς. 

Ἑ καὶ ανατολὴν 42, 028. καὶ τὴν ἀνατολὴν ΑΙά. πεγίϊενε εἰ 

αὐ ογϊοκίενς ἈγάΔΌ.. ἷο Ῥὲενε αἰπίηρυϊ Αὐτη. Ἑά,. καὶ πρὸς τὰν δ΄} 

αν 33. 36, 42). 40. 87, 00, 91, .228. 
Αἰά. α τὴν 5αν. εἰ ἐμπε 2αἰοβαιε, 

εἰ οοπππδῖ οὐ ίᾳᾳ. Ἀγηι. Ἑά. δύναμιν] Ἔ τῆς οανατολὴς και 

τὴν δυνασιν (0) 232. δυσιν ΧῊ, 290, 232) 233. Οοπιρὶ. Ομυγί. νἱ, 

1. ο. Αἰϑὸν 8αν. Οἰέορ, -΄᾿ 
Χ. Καὶ 11, ΠῚ, 26, τού. Οοιρὶ. πῃ. 1. 

ἕως] α Οεοῖν. ’ 

τὰ ἐρ. 15}, Οσρι. ϑὶαν. Οἰἴἶτθα. 

οὐρανξ 4.1 κα ἀἰθβεγωῖγ. οὲ με ἴϊ6 ἱηιοήδοεπί τού, 230. 

ἐπεσὸν ἀδ, 48. ἴπαισεν 164. Ρεὶ. 25). τῆς δὺν. τοῦ οὐρ. 5] τῶν 

αξίρων 164. Βεὶ,]. ς. τοῦ ἐρ. 99] λα 94, 23»34» 42» 51, 63, 147, 

431, 232. ὉΝσ. ὙΓποσϑοτεῖ. (υς ἰὰ Οοά. 220. π|60) ἐπ Ἑά. 1ἴ, 1217. 

φὰ Βαθόῖ ἰπ ἀυοθυς αἰίΒ σά, ποπ ἐδ) οῖς 164. Βαϊ. ..ο. τῇ 

148. ἀπὸ 91 , 1Π|, 48, τοῦ. Ατπι. (σά. ἰαπίαπι πΠῸΠ ὈΠῚΗ68. 

Αὐτῶν. ἘΔ. μιαδεῖ ἐπ ομδγδᾶς. τηϊποτ Αἴεχ. τῶν ἄςρ.} τῶν ὥφςερῶν 

22) 34, 36. 42, 48, ζ1) 230, 231. Οοπιρὶ. Ομῖς. Τμοοάοτεῖ. (υἱ ἴῃ 

Οὐά. 220 ταξο) ἴῃ Ἐά4..}. Ὁ. 
«ἧς δυνάμεως (σπηο, υἱ τηοῦο ᾿ποηυϊ- 

συνεπάφησαν αὐτά] συνεπατηη 

συνεκατῆσεν αὐτὰ 23) 

αάαυο. Ατπι. Εα. 

τῆς δυνάμ.. κ᾽} 

ραν αὗττ 
Υ͂ 

ἔπεσεν] 
2οίοβαι!ες (ορίῖ. 

ουκ. ἐπρίτησον αὐτῶ 3. 

10. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ.. 
ΚΕΦ. ΝΠ. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

10. 

᾿ 62, 147, 228, 231. (ομρ]. ΟΠ τυ. νὶ, 1. ς. 

Ἄ Υ ’7χῺὭχΊχ»ν» “ ͵΄ »,. 4“ 
αι ἄπο Τῶν αφρῶν, ζαι συνεπχατησαν αυτα. Καὶ ἕως ὃ 

ε 2 ΄ 

ὃ ἀρχιίςράτηγος ῥύσηται τὴν αἰχμα-- 
΄ ΗἨἢἾ 2 ΙΝ ΄ 2 ΄ Ν ᾿ 7΄ “" ο ) ΄ λωσίαν, χαὶ δι αὐτὸν ϑυσία ἐταράχϑη, καὶ χατευωδώϑη αὐτῷ" χαὶ τὸ ἅγιον ἐρημωϑήσεται. Καὶ 

5..᾽ Ξ. Ν ὩΝ ΄ ξ ΄ ΝΟ 2967 ΝΣ 6 ΄ Ν 3 Ζ-: ἐδόθη ἐπὶ τὴν ϑυσίαγ ἀμαρτία, χαὶ εῤῥίφη χαμαὶ ἡ δικαιοσύγη: χαὶ ἐποίησε χαὶ εὐωδώση. Καὶ 
ΒΩ ενΝ ε 7 "“" Β δ ἰε : " ΄, ᾿ ἄν Η ἰῶνς ᾿ὅα, Ὡ ες 6 ἐβῳ μὴ εγος ἀγίου λαλουντος" χαὶ εἰπεν εἰς αγίος τῷ φελμοῦυν! τῷ λᾶάλουντι, ἕως πότε ἡ ὅρασις 

ξ ΄ ε ϑ ρ ΗΝ, [4 4 4 3 ΄ ρ ΩΝ ῶ 7 ςήσεται, ἢ ϑυσία ἡ ἀρϑεῖσα, χαὶ ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως ἢ δοθεῖσα, καὶ τὸ ἅγιον χαὶ ἡ δύγαμις 
΄ Ν ἐκ 3 ,»"» [74 ε ὦ συμπατησήσεται, Καὶ εἶπεν. αὐτῷ, ἕως ἑσπέρας χαὶ πρωὶ ἡμέραι δισχίλιαι καὶ τετραχόσιαι, 

Ὺ ΄ ΝψἂΦ Ν 9 ΄ » ων ρ [ν χαὶ χαϑαρισθήσεται τὸ ἅγιον. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγὼ Δανιὴλ, τὴν ὅρασιν, καὶ ἐζή- 
7 ᾿ -ς δὼ 32 3 ΞΖ 9 ἰδ ς [γἢ 3 ,΄ ἊΨ, Ν 9 Ν 9 7 ρ᾿ τοὺν σύνεσιν, χαὶ ἰδ δ ἐφ ἐνώπιον ἐμᾷ ὡς ὅρασις ἀνδρός, Καὶ ἤχουσα φωνὴν ἄγδρὸς ἀναμέσον τῇ 

Οὐξᾶλ, χαὶ ἐχάλεσε, χαὶ εἶπε. Ταξριὴλ έ ἐχεῖγον τὴν ὃ Καὶ ἦλϑε, χαὶ ἔςη ἐχό ν ἢ ; Ξ θΙῆλ, συνετισον εἐχεῖίνον ΤῊΝ ορασιν. αι λύε, χαι εςὴ εχο-- 
ρ ΄ ’ Ἴ -ς 3 ρ 9 Ὁ ρ . 9 ΝΑ 9 ’ ΄-ς ᾽’΄ ΙἮ5Ν ’ ΄ ςς μένος τὴς Ξἄσεως μου" χαὶ ἔν τῷ ἐλϑεῖν αὐτὸν ἐθαμξήθην, χαὶ πΐπ]ω ἐπὶ πρόσωπόν μου" χαὶ. 

ν Ν Ν ΄ εν 5» ΄ “, Ν ᾿ " ε “ - » εἶπε πρὸς μὲ, σύνες, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι γὰρ εἰς χαιρᾷ ππέρας ἡ ὅρασις. Καὶ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν 
99 93 βο ΄ 3 Ν ’ ΄ ϑ»"» ὋΝ μι μετ ἐμδ, πίπτω επὶ ππροσωπὸν μδ ἐπὶ τὴν γῆν" χαὶ ἥψατό μου, χαὶ ἔξησέ με ἐπὶ πόδας: Καὶ 

“- δ ἌΝ (ζ ν 3. Ζ » Δ ν΄ “᾿,,ν».νϑΆΔ “Ὁ 2 Ν 3 “ ΄ εῷ εἰπέν, ἐὔου ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσόμενα ἐπ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς" ἔτι γὰρ εἰς χαιρᾷ ππέρας ἡ ὅρα- 

33» 42) 49.) 51,» 65, 87, 90, 147, 148, 230, 222. (οπιρὶ. ΑἸά. ϑίαν. 
Αγηγ. (ὐοαά. ταηΐτι ποῦ Ομη)68. ΔΙπΊ. Εά. συνεπατησεν αὐτοὺς 22, 

345) 36, 48, 231τ. (Πρ. ΟΠγυΐ. νἱ, ἴῃ σοιητηεπί, ρεγρεῖμο ἰπ δη.. 
Ὑεοάοτεῖ. (αἱ ἰπ (οά. 229. πε) ᾿ιι Ἐά, 1. ο. 
228. διαῦεῖ υἱ Ν δῖ. ἴῃ ομαγαέϊ. ηγϊθοσα ΑἸἰεχ, 

ΧΙ. Καὶ 11, 26, 220. Αγ. Οοαά. τἰφπίιτα ποι οπλμδβ. ΑΥΙΏ. 
Ἑά. ἕως} -Ἡ ἀρχοντος τῆς δυνάμεως ἡδουνθὴ εως 42, 36, 48, εἴ, 
228, 2321. ΤΓπεοάοτεϊ. (ῃοπ ἴῃ (οἀ. 5.29 πηε0) ἴῃ ἙἘὰ, ἷ), 1218. -[ δα-. 

ἀεπ), πιῇ αιοά τῶν ἀρχόντων τῆς ΒΑρεδῖ, 4.4. εδάθπη, πἰῇ αιοά ἡδο. 

καὶ ἕως Βαδεαῖ, ΟΠ. - ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ἠδρύγϑη ΟἸγγΥ, νὶ, 
1π σοπιεηζ, ραγρεῖαο ἴῃ Ὁ δη. οὉ] λα 22) 23) 34) 35) 36, 48, ς1, 

ὁ ορχιςράτ.) κό8ς, 

62, 14). τοῦ ἀρχιςρατήγου Οομϑρὶ. ᾿ ἄρχις. βύσ. τὴν αἰχμ.] 

α Ὀμιχῶ. νὶ, 1. ο. ῥύσητ.} ρυσεται 23. 62, 147. μὕσ. τὴν. 

οαἷχμ.} ἐμεγαλύνθη ἰδηῖατα ΟΟτΩρὶ. τὴν αἷχμ.1 εαριίνος ΟὈΓᾺῚ 

αὐύςαϊο δίαν. καὶ 257] α ϑῖαν. Οἴἶτος. αὐτὸν] αὐτου 26, 80,. 
τού, 120. αὐτῶν 36. ϑυσία} οὐσια (Ο ρῥγο Θ) 3:, ιοό. εἰ 
Μαεγϊβείμα δῖαν. Οἶτορ. ἐταρώχϑῊ} ἐταχϑὴ 22, 231. Αταῦ. 
ἐτερὰ ἡχϑὴ τού. κα 'π τεχῖι, [τἀ ἡρ)η πιαγρο, ΧΙ]. ἐρώχϑη (Π0) ἰπ 
οἰιαγαῦζ. πιποτς Αἰοχ. καὶ κατευωδ.} καὶ εγενηϑη Ῥγατηϊττμπε 

συνεπατησεν αὐτὸν 

ος ΧΗ, 23,33.) 305 425) 405) 62, 87, 80, 90, 91, 1Ιοὔ, 147, 148, 228, 230,. 

2327233. ΑΙά. ΑἸεχ, Ουγί, νἱὶ, 1. ς. Οορῖ. Ατὰρ. Ασπ. Οοάά. ταη- - 

ἴπ0 ΠΟῚ ΟΠΊΠ65. Αγπ,. ΕΑ. παραπήωματι καὶ ἐγενη σὴ ΓΙ 25, 

34.0.36, 48, κ΄, 221. ΟΠϊρ. ΟἸ γί, 1, 630. παραπὶώματι ὕτι χαὶ 

ἐγενή)η ργαιηῖτς ὙΒεοάοτγεῖ. (ας ᾿ῃ Οοὰ. 229 τηθο) ἴῃ Εά. 1, ο. 

κατενωδι αὐτῷ κα ΟΟπρὶ. 
χαν 

ἐρημωδήσ. ἐρημωϑηται 3ς. 
. ΧΙῚ. ἐδόθη) δυναμις εἐδοϑη 62, 147. εγενηϑηὴ 2332. ΟΠ). 

ἐρῥιφη} ἐρριφϑη 23. εὐωδω)ὴ} κατενωδωθϑὴ 42, τού, 230. Αἰεχ. 
Ἔ ΜΙ τὰ ἀλῖῖνο δῖαν, Οἰἶΐτορ. 

ΧΙΠ. Καὶ 1.1, ὅ2, 147. Ὑπεοάοτεί. (ας ἴῃ Οὐά. 229 πιδο) ἴῃ 
Ἑά. 1], 1219. ἑνὸς) τινος Τ βοοάοτει. (υἱ ἴῃ Οοά. 229 πιξ0) ἰπ 

Εα. 1. ς. {εὰ υὐ Νῖ. ἴθ ὑπὸ αἷο (οά. ὡγίου] Αγγελου 130: 

λαλδντος} -Ἐ νηὶ Αττὰ. τ. εἷς} α 3ς. φελμουν!} φελμένει 
120. νεφελμουνι 232. ᾿Φελμουν 2ς. εἰ ἔς, 164 ομπὶ [ἰτπγὰ 8118 δα 
ἤπεπῚ ἐγαία, 51. φερμουνι, 164 {πρεῦ ρ Ε[Ὁ Δ {ιργαίςηρι. ΧΙ]. φελ- 

μῶνι 23. ΑἸεχ. ἐχρυπης πελμωνὶ Θεοῦρ. ἐχρυϊπης πελμονὶν ΑΥΠῚ. τα 

ἐχρτηυης πελμονὶ .Αγηι. Οοαά, αυϊπάεςίπ). Α΄. ἘΔ. εχρτϊπιϊξ 
ϑελμουνὶ, δαν. Οἴἶτορ. τῷ λαλ.} α τῷ Θεοῦ. -Ἐ ἡ ἴῃ ἀσνα 

ΑΥΠ.. 1. ὅρασις] ϑραυσις 230. -Ἐ ἠϊα Ατπι. Οοαά. ταπίιπι μαπὶ 

οτημε8. Αὐπ. ΕΑ. ἡ ϑυσ.] καὶ ἡ 9. 22, 34) 36) 42, 48, ς15» 231) 
233. Πρ. ΟΠ. νἱ, ἴῃ σοπηπιεηῖ. ρεγρείυο ἰη θ4η. ὙΓΒεοάογεῖ, (υἱ 

ἴῃ. Οοά. 220 της0) ἱπ Ἑά. 1. ο. Οεδοῦρ. ἡ ἀρ.) ἡρϑεισα 233. ἢ 
ἀγια 230. ἐρημώσ.} τῆς ἐρῆμ. 345) 36» 42, 485, ς1,), 231. (Πρ. 
Ομεγῇ. νἱ, 1. ς. Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἱπ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά.]. ς. ἡ 
ἐρημώσεως Οομηρὶ. ἐρημωθήσεται ΟἸειη. ΑΙ. 408. δοϑεῖσα) ἁγιᾶ 

δοϑ.. 220. τὸ ἅγιον] ἡ δύναμις ΟἸεπι. ΑἹ. 1. 5. α τὸ Ὑπεοάοτεῖ. 
ἴῃ Οοά, 229 πιεο, δά μαρεῖ ἱπ ΕΔ. 1. 5. μαμπέϊα ἴπ πππ). ρἱπγαὶ ἢπε 
ατϊσιΐο Ατἰτη. Οοά. ᾿πι8. ἡ δύναμ.] τὸ ἅγιον ΟἸεηη. ΑἹ. 1. ο. 
α ἢ Αιτη. Οοαά. πονεπὶ. ροίεβαίες ἤπα αὐπίουϊο Ατ. (οά. πιηι8. 
συμπατηϑ.}) ἡ συμπατηϑησα (ΠΟ) 34. 

ΧΙΝ. ἡμέραι} ἡμέρας 62. δισχίλ.} χίλιαι χ)ό, 3ς. δίαν. 

Οὔτορ. Ασηι. 1.Ἅ καὶ τετρ.} κα καὶ 34). 49) 90, τοό. ΑΙά, τε- 
«ρακόσ.} τριακοσιαι ΧΙ], 22, 26, 335) 3473.) 30, 42) 48, 49, ςἴν, (2, 

87, 80, 90, 919 τού, 130, 147, 148, 228, 230, 2327) 233. (ομρὶ. 
ΑἸά. ΑἸεχ. ΟἸεηγ. ΑἹ. 408. Ηἱρροῖγι. ἱπ Ῥδη. οριῖ. Ασαδ. ὅ8ϊαν. 
Μοίᾳ. Θεοῦρ. Αὐιη. (ὐοάά, ταπίι!πΊ ποπ ΟΠ)η65. Ασηι. Εά. ἧς ΤΉρο- 
ἄογεῖ. (ας ἴῃ Οὐά. 229. 1η60)} ἴμ Ἐά.1, 1220, 184 υἱ Ψαῖ. ἰπ τηο δ] 
(οά.. ἐκεεηὶ ὅ]αν. Οἰἶγορς. ἀἰμοδαὶ εἰ βρικαρίπία εἰ οὔο ΑΥτπ. 1. 
καϑαρισϑήσ.] καϑαςϑησεται 34. ἀρθήσεται ΟἸαπι. Αἱ. 1. ς. 

ΧΝν. ἐγὼ Δαν. α Ουρι. τὴν ὅρασ. σὺν τὴν ορασ. 62. 
καὶ ἐζήτ. σύνεσ.} α καὶ 22, 34, 36, 48, ς΄, 231. ΟὨδϊρ. ὙΒεοάοτεῖ. 
(ας ἴῃ (ὐοά. 229 πη60) ἴῃ Ἑά. ἰϊ, 1220. α οἵπηηΐα 230. ζητῶν σύνεσ. 
Ομ γῇ, νἱ, 'π σοπμπηεηΐ. ρετρεῖυο ἴῃ δῃ, ἔφη] α 230. ἐμοῦ] 
μὸν 22, 26, 34,.36, 48, τού, 147, 230, 231) 232.) 232. Οοηριὶ. ΟἸϊρ. 
Ογγ. ΑἹ. ἵν, 73. ὙΒεοάογεῖ. (υξ ᾿ῃ Οοά. 229. πηδο) ἰπ Εά.]1.ς. ὠἨς] 
α Ὅρρι. ἀνδρός---ἀνδρὸς ἰῃ σοπη. 16] αὶ δἰϊογυτγ, εἴ 4υς8 15 ἰηΐοῖ- 
͵άσεης ΟΠ γγΐ. νὶ, 1. ς. 

ΧΝΨῚ. φωνὴν] φωνης 22, 36, 48, ξτ, 231.. κ΄ 228. ἄναμ. τῷ} 
κα (Πς) 1ς. Οὐξῶλ] Βαλ 35, 148. Οὐυδξαλουλα 48, 221. ἢς 
εἰἴατη ({4 Ουαλουλα ἷο 'η Οοά. 229 πιεο, εχ 40 ἐχργεῇα εἴ) ΟΠς. 
Οὐλαὶ Οομρ!. ρογήϊεα Ατϑῦ. καὶ ἐκαλ.] α 130, εἶπε} 
ἀεὶ Ατὰ. τ. -τ πα Οορῖ. Γαθριὴλ}  Αὺξ. Γαξρ. συνέτ. 
ἐκ. τὴν δρ.} α ἐκεῖνον 3ς. γνώρισον ἐκεῖνον τὴν ὅρωσιν 'π τπσ ἰοοο, [δά 
τι Δ[ἴο ας αῖ. ΟΒτγΐ, νἱ, ἴῃ σοτηπηθηῖ. ρεγρεῖυο ἴῃ Ὅλη. ἐκ. τὴν 
ὅρ.} τὴν ορ. εκ. 530... υὐοπεηι ἀκὶς δῖαν. Μοίᾳ. υὐγίογιενα ἄσπς ϑἷαν. 
Οἴτορ. : . 

ΧΝῚ]. ἔφη] -ἘΞενωπίον μου 230, 2322. εγαϑὴ Ὑπεοὐοτγεῖ. ἴῃ- 
(οά. 220 πΊδο εἴ 1110 ]1ος 1εὰ υὐ αῖ. ἴῃ Ἑά. ἢ, 1220. ἔρη ἐχ.- 

τῆς ς. μου καὶ ἐν τῷ ἐλϑ. αὖτ. αὶ ἴῃ ὯΠοὸ ἴοςο, δὰ Βαθεῖ ἴῃ Δ]ῖο, 
Ομ νγί, νἱ, 1) σοτηπηεηζ, ρεγρεῖυο ἴῃ θάπ. ἐχόμενος} ἀναμεσον (ἢ) 
111, 80. το6. εχομενῶ 22, 34, 36, 42) 48, ξτ, 231. Οοπιρὶ. Πρ. 

ἢς ἴῃ σμαγαέξ. τηϊποσε Αἰεχ ὥς ΟΠυγί. νἱ, 1]. ς, ἐϑαμξήϑ.} ἐξε- 

ϑαμξηϑ. 42. ἐθορυξήθην Οοιμρὶ. πίπτω] εεεϊάϊ! δαν, ἐπὶ 
τυρόσωπ. μον] -[- ἐπι τὴν γῆν 230, 233. Ξ ΌΜΕ ἰπ Ἰδγασι δῖαν. Μοίᾳ. 
εἶπε] ἠϊοὶξ Αττὰ. 1. πρὸς μὲ] »εἰδὲ ΟεοΥρ. Ατἴπ). 1. καιροῦ) 

καιρῶν 230. ἡ ὅρασ.) α ὙΤπεοήογεϊ, ἰπ Οά. 229 πηεο, [δά μαδεὶ 
καὶ ὅρασ. ἴῃ Ἐά, ἰΐ, 1221) [6ἀ ἡ ὅρασ'.. μαθεῖ 1δ] ἰπ ἀμοῦθυ5 4]}}5 Οοαά, 

ΧΥ ΠῚ. τἰπΊω] εϑαμξηϑὴν καὶ τ. 26, 1ς, τοῦ, 130, ΑΙοχ. Αὐαδ. 
Οεοῖρ. ΑΥπ). 1. δ] φὰς. Ατηι. Ἐά. ἐπὶ τρόσ. μου} ῥγοπε ὅϊαν. 
ἐπὶ τὴν γ.} α Αγὰ0. Αὐτὴ. 1. ἥψατό] «ἱοίρηον “εΠἰρὴ! Αται. ΟοάΖ. 

τΔηἴπ| ὩῸΠ ΟἸη65. Αγ. Εα. μου 25] με τ47. με] , ό:. 
Απη. 1. αἰϊίφυς. Ατσπι. Ἐά. τῦδος]} τοὺς τὸ. 22,33, 3ς, 42, ξἴ, 
87). 148, 228, 231) 233. ΑἸά, ΟΠϊρ. Ὑεοάογεῖ. (ας ἴῃ (ὐοά. 229 
τῃε0) ἰπ Εά. 1Ϊ, 12215 1εὰ τι Καῖ, ἰπ ἀποθι8 4}}}5 Οοα4. -Ἑ μα ΧΙ], 
22, 26, 35, 36, 42, 48, ς1, 89, 1ού, 130, 148, 228, 230, 231, 233. 

ΔΙεχ. ΟἸ,. Ομ γυῖ, νὶ, ἴὰ σοπητηεηῖ. Ρεγρεΐῃο ἱπ Ὠδη. (ὐοριῖ. δίαν. 

εογρ. Αὐη). 1. δἰϊφυς. πῃ. Εά., -Ἐ Ἰάειῃ ὙΤεοάοτεῖ. (υὲ ἰπ Οοά, 
220 τηεο) ἱῃπ "ά. ]. ς. [εἀ ποη -Ἑ Βοος ἴῃ ἀμοθι5 8}1}15. Οοἀά. 

ΧΙΧ, εἶπεν] -Ἑ μοι 26,.3-ς, 80, 1ού, 130, 233. Αἰοχ. διεί 

»εἰλὲ ΑΥγη. τ. ἀἰϊχὶλ μεδὲ Αταν. Οοαά. γεϊφι. Ασπ). Εά.. σοι] 

α 2, 147. τὰ ἐσόμ.] συν τὰ ἐσομ. ό2, 147. τὰ ἐρχόμενα 3ς. 

ἐπ᾿ ἐσχάτων] ἐπ᾿ ἐσχατου 43, τοῦ. Αἰεχ. επ᾿ ἐσχαάτω ΧΙ], 23, 3ς, 
405 90, 130, 148, 232. δῖαν. ἐπ πε ΑΥὐΔΌ. τῆς ὀργ.] τῆς γης. 

49. ὅ2, 90, 147. Ατη. (οάά. ἴαιζιπὶ ποη οἴππεβ. Ατπτη. ΕἘά. των 

ἡμέρων 230. Γ τοῖς νιοις τοῦ λᾶου σου 22, 36, 48, ς1,.231. βαθεῖ 

εδάεπ) Λιργαίορία 228. - ελάεπι ὙΓεοάογοῖ. (υΣ π΄ (οὐ. 229 π1ε0} 
1, 



ΔΑΝΙΗΔ ΚΑΤᾺ ΤῸΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ͂. Ὡ 

᾿ 
ΚΕΦ. νὴ 

ε 
«ν Ὁ 7] -ς 7 Ἂν μ᾿ ε ἤ φιῷ " 5 

σις. ὋὉ κριὸς, ὃν εἶδες, ὁ ἔχων τὰ χερᾶτα, βασιλεὺς. Μήδων χαὶ Περσῶν. Ο τράγος τῶν αἱ- 30. 2ι, 

ρὸ . ε ὔ “ὝἝμ“, Ἀν 72 Ν ΄ ΑΨ: 2 ΄, ΟΛΑΟΣ 3 λ Θς 3. Ὁ 2,» Σ 

ὙὉ) βασιλεὺς Ελλήνων" χαὶ τὸ χερᾶς Τὸ μέγα, 0 ἣν ἀγαμεσον ΤΩΝ ὀφϑαλμων αὐτᾶ, αὐτὸς ες !ν 

᾿Ἑλλήν.] Πραίογμε ουτα ἀτουϊο Οεογρ. Αππῃ. 1. 

-ὀ ρο 
’ ΄ ε ’΄ ΄ 

ὃ βασιλεὺς ὁ πρῶτος. Καὶ τ συντριβέντος ὃ ἔςησαν τέσσαρα χερατᾶ ὑποχάτω, τέσσαρες βα- 

ρ- 
ς Ρ 9 ρο 9 ἤτο » (Ὁ 

σιλεῖς ἐκ τῇ ἔϑνους αὐτου ἀναςήσονται, καὶ οὐχ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῶν. Καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῆς βα- 

ΒΞ ρὸ ε “ 2 » 2 ΄ Ν 2 Ν φῶ Ν 

σιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀγαςήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ, χαὶ 

συνιῶν προβλήματα, Καὶ χραταιοὶ ἡ ἰσχὺς αὐτου, χαὶ ϑαυμαςὰ διαφϑερεῖ, καὶ χατευσυγεῖ, χαὶ 

Ὰ, ρὲ 
Ν, Ὶ ἰχ4 

ποιήσει, χαὶ διαφϑερεῖ ἰσχυρᾶς, χαὶ λαὸν ἄγον. Καὶ ξυγὸς τῷ ἀλοιβ αὐτῷ χατευϑυνεῖ, δόλος 

ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐν καρδίᾳ αὐτῷ μεγαλυνθήσεται, χαὶ δόλῳ διαφϑερει “πολλοῦς, καὶ ἐπὶ 

᾿ μ᾽ 
Ν ε 3:ς Ν 

“,εςΖ 
φιῸ ς ᾽ ν᾽ ΗΣ 

ἐπωλείας ππολλῶν ςήἥσεται, χαι ὡς ὡᾶ ΧΕΙΡΙ συντρίψει. Καὶ ἡ ὅρασις τὴς ἐσπέρας χαὶ τῆς 

ρ», - 7 Ψ Φ 3 ς ὕ 

πρωΐας τῆς ῥηθείσης ἐληϑῶς ἔςι" χαὶ σὺ σφράγισον τὴν ὅρασιν, ὅτι εἰς ἡμέρας “πολλάς. 

1 Ἐά, 1, τῶι, Τὰ ποπ ας ἴπ ὑπὸ αἷο (οἄά. -Ἐ ελάετω, πἷῇ 

φιοὰ βῃηέ τοις; βίαν. Οἶτοσ. “Ἐ ελάήεπι, πἰᾷ αυοά πε τοις, “εὰ υπ- 

εἰς ἱποϊαάίι, δαν. Μοίᾳ.. χαιρου} καιροὺς 43, 91. 228. 16πρῈ: 

Αται. Οοάά. ἰαπίαπι ποη οπιπες. Ασγπι. Ἐά, ἐεπηβονε Αττγ. 1. πέ 

ρας] ατιϊςα]μπὶ ρυϑπτες δίαν. Οἷἶτον. Ἔ μένη 6. - μένει 48, 

1) 228, 231. βίαν. Οἶτορ. -Ἐ ἰάεπι Ὑπεοάοτεῖ. (υς ἴα (οά. 229 

τοθο) ἴπ Ἐά. 1. ς. 1εὰ ποῃ Ἑ θα ἱπ αηο δἰϊο (οὐ. ἡ ὅρασ.} 

α ΧΙΙ, 23, 33.34. 35» 30, 48, 495 51» δ7, 80. 90, 91. 130, 148) 228, 

231) 232. ΟΟΠΡΪ. Αἰά. Ομὶρς. ΟἸγί. νἱ, ἴχ ςοπηπιεηῖ. ρέγρεῖμο ἷπ 

Ὅπβη. Ὑπεοάοτεῖ. (υζ ᾽π (οά. 229 πΊεο) ἴῃ Ἑὰ. 1. ς. διαν. Οὔτορ. 

Απὰ. 1. εἰΐᾳφας. Ατηϊ. Ἐά. 

ΧΧ. Ὁ χρ.} οὗτος ὁ κρ. Ὑπεοάοτεῖ. (υΣ ἰπ Οοἄ. 229 πιεο) ἰπ 

Ἐά. ἢ, 1241) εὰ αὐ δῖ. ἴῃ ὑῸ αἰϊο (οά. εἶδες} ἰδὲς 34) 230, 

432, 233. Αἰεχ. ὃ ἔχ.) κα ὃ 26, 233. βασιλ.} -Ἐ εσιν 34. 

ϑίαν. Οἴτος. αἰτσυΐατι ργαραϊτιῖς Ασπι. τ᾿ Μήδ. καὶ Π.1 Περ- 

! 

ἄοισῖ. ἴω (οἄ. 229 πιδο, 1:4 ἐσχάτε δὲ ἴπ ἘΔ, ᾿', τ225. αὐτῶν κι} 

αὐτου 34. βίαν. Οἰἶτοξ. κα {εγτλεὶ, 1εἀ εἰ δαδεῖ {επλεὶ, ( εγί. νἱ, ἱπ 

ςοηπμπηξηῖ. Ρεγρεῖυο ἴῃ ἴζΔη. αὐτῶν ιδ--- αὐτῶν 4] α ροϊιεῃι. εἴ 

αι ᾿ἰ5 ἰπτοαςεηῖ Ιτεη. 1ηἴρ. τῦληρ. τῶν ἀμ. αὐτ.} Ἐ ὡς ἄν 

σφραγίσονται τὰ πιαραπ]ώματα αὐτῶν (αἰΐαπι ἕοστε ἰητεεργεϊδ το επ1) 

ΟὨΐρ. α αὐτῶν Οοπιρὶ. προσώπῳ] τω τρ. 495 90,333. “Ἔ ναίαε 

μεπ. 1πῖρ. καὶ οἷς.) α Αττη. τ. αἰΐαις, ἄτην, Ἐά. περοδλήμ.} 

φκαβίοπες Ἱτεπι. Ἐπῖρ. “«πιρπαία αν. 

ΧΧΙΝ. κραταιὰ ]} Ἑ εν Οεοτς. αὐτῷ} -Ἔ καὶ οὐκ ἣν ἕν τῇ 

ισχνι αὐτου 22. “ἢ ελάεῃη; ὨΙἢ φυοὰ ἴῃς ἡν, 23. 33.) 35» 36» 42) 48, 

49; δ) 62, 87, 90, τού, 148, 228, 231) 232. 233. Οοιρὶ. Αἰά. 

Αἰεχ. Ομῖς. Ομγί, νἱ, ἴα σοπηπιεηΐ. Ρέτρεῖαο ἴῃ Ὅλη. Οορῖ. ἢ οἅ- 

ἄεπι μας Ὑπεοβοτγεῖ. (που ἴῃ Οοά. 229 πιεο, πὲς ἵπ Ὧπο αἴϊο Οοὐ.) ἴῃ 

Ἑὰ. 1, τΖ92. - οὐχ εν τῇ ἰσχυι αὐτοῦ ΧΙΙ.  (ὰ ποη Διὸ τοδογε 

εἴας ἈταῸ. -ξ ποη ἐπ υἰγέκιε Ὁεγὸ μια ϑιαν. Μοίᾳ. -Ἐ ποι ἐπ υἱγιμεῖδες 

σων και Μηδ. “6, 3ς» τού, 130, 233. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Αττη. 1. δἰίαυς. “ιὶς ϑῖλν. Οἴτος. ϑαυμαςὰ) τα ϑαυμ. ό2. ϑαυματα 89. ϑαυ- 

Απ. Ἐά. -Ἐ εσὶν 230. 
μᾶςη 330. [τεῃ. Ιπίρ. διαφϑ. τ᾿ - διαφϑ. 45} α αἰϊετιιτ. εἴ αὐα 

ΧΧΙ. Ὁ τράγ.] καὶ ὁ τρ᾿ ΧΙ, 25, 26, 345 35» 46, 42, 48, (1), 15 ἱπιεηδοεπῖ 233, διαφϑερεῖ 19] διαφϑειρη 33» 228. ΑἸά, δια- 

62, τού, 130, 1479 148, 231) 232) 233. Οστρὶ. Αἰεχ. ΟΠς. Ομγί. 

νἷ, ἰπ οοπηπιεηΐ. Ρέγρεῖιο ἴῃ Ὅλη. Ὑδοοάοτσες. (υζ ἰπ Οοά. 229 πης0) 

ἰὴ Ἐά. ἢ, τω22. Οορῖ. Ατσαῦ. δίαν. Μοίᾳ. σοῦ. Ἀπ. 1. 4[ΠΠαυε. 

Ατπι. Ἑἀά. βασιλεὺς 13] «ἰϊουΐυπι ργαταιϊπυηι θοῦ. σαι. 1. 

καὶ] (ὰ 8ῖαν. 

Μοίᾳ. τὸ μέγα] α Οεοτξ. ἣν] α 8.αν. 

τος 6. ἐρίε ἐς Θεοῦ. δίς ἐρξ. Ἄχστα. (οάά. ἀεοεπι. ὁ τρῶτ.} 

κ ὁ Ασηι. Οοὐά, ἀεσεπι. 

ΧΥΊΙ. Καὶ 15] α ϑῖλν. Απῇ. Οοἀά. ἴδυῖαπι ποπ οὔηῃ 8. Απη. 

Ἑά. τοῦ συντριδ.} τοὺς συντριδεντας 2309. οτι συνετριδη 22) 34 

46, 48, 51). 231. ΟΒὶξ. Ομ, νἱ, ἰπ σοπηπηεηῖ. ρετρεῖυο ᾽π Ῥαη. ὥς 

Ὑϊεοάοτεῖ. (ας ἐπ Οοά. 629 πιεο) ἴπ Ἐά, 1, 1225, [εἀ υἱἵ Ψψαῖ. ἴῃ πηὸ 

αἷο Οοά. κα τῷ 2332. ἐπ δὸ φιμοι φοηγπέγείεν ἐμ Αὐτὰ. τ. ἦος 

εογαξῖο 518ν. τομγγαξϊο “119 Αταν. Οοἀά. τεϊϊφυὶϊ. Ατπι. Ἐά. οὗ 

καὶ 22) 34.) 305 48) 515 231. Ομς. ΟἸγί: νἱ, 1. ο, ἄς ΤΠὨεοάοτγεῖ. 

(αὶ ἴπ Οοά. 429 πιεο) ἰῃ Ἐά. Ἰ. ο. “δὰ οὐ π΄ 'πὸ αἷῖο Οοά. ,Ἃϑίαν. 

Λιδ οο ἴοεο φκο Ἀττλ. 1. ἐπ φίο Ἄττῃ. Οοά. ὑπ αἴυ5. ἔςησαν) ες 

22, 345 36, 48, ς1,.231. ΟΒΐρ. ἤς ΤΗεοάοτες. (υἵ ἴῃ Οοά. 229 πιεο) 

 Εά.1. ς. ἀνέρη ΟἸννί. νἱ, 1. 6. «γαπὲ Αττῃ. 1. εἴ Ἄσ. Οοά. 

᾿πὶ5 Αἰ9. - αἰα πη. Οοαά. τδητηπὶ ΠῸμ Οτλῃ6β5. Ατ. Ἐὰ, 

τίσσ. κίρ. ὑποχκ.} ὑπ. τεσσ. κερ. 3.) 106, 130. ΑἸεχ. Οορῖ. τεσσ, 

ὑπ. χερ. 33. τίσταρα] κα 147. Ατα. Οοὐά, φυατιογάεοῖηι. Αττη, 

Ἑὰ. κέρατα} τὰ κερ. 147. Αττα, Οοἀ. υπυ3. ὑποκάτω] υπο- 

κατωθϑὲν αὐτου 227) 34» 51), 2307)231,233. ΟἸὶρ, ΟἸγί. νἱ,]. ς. ἜΠεο- 

ἀοτεῖ. (υἱ ἴῃ Οοά. 229 πγεο) ἰπ Εά. ]. ας. ιὸ ἐΠ|ο δῖαν. νποκάτωθὲεν 

46, 48. Οοπιρὶ. κα πἷὶς Αὐηι. 1. Διην. Οοά. πηι5 αἰϊι5. τίσσ. 

βασιλ.} "τία γέρμα δῖαν. Οἴἶϊγορ. ἐκ] απὸ 42. Ομὶρ. ΟΠ γί. νἱ, 

Ἰ. ς.-. ἃς Ὑπεοάοτεῖ. (αἱ ἴα Οοά. 429 πιε0) ἰπ Ἐά. ]. ο. 1εἀ ἐκ 'π ὑπο 

αϊο Οοἀὰ. ἐκ τοῦ ἔϑν. αὐτ. ἄνας.} ανας. ἐκ τοῦ εϑγ. αὐτ. 22) 345 

46, 48, 228, 231. “ξαυϊτις πυης ογάΐϊμετη Ομυγῖ. νυἱ, 1. ς. {εαυΐϊδιν 

γυῆς οπϊηοπι ΤὨεοάοτοῖ. (αἱ ἰὰ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἑά. 1. ς. ἴδὰ μαρεῖ 

οτάϊμοπι νδέςαπυπι ἴθ Ὁη0 δ᾽ῖ᾽Ίο (ὐοά. τον ἔϑν.} τἄσοπο (ορῖ. 

γεζίοηε ἤης ἀτουϊο ϑῖδν. Οἴἶσορ. καὶ οὐχ] (14 ἀοπ ϑίῖαν. αὖ- 

τῶν] ἔς, (εὰ ἴωρεν ὧν εἴξ οὐ {ιρταίοτρι. ΧΙ]. αὐτου 22,23, 26, 33, 

44) 42), 49, οἷ) ὅ2, 87, 90) 91) τού, 147, 148.) 228, 230, 231), 232.) 

433. Οοιαρὶ. Αἰά. ΑἸεκ. Οδῖς. ΟἸεγί. νἱ, 1. ο, ὙΤμοοάογεῖ. (υῖ ἴῃ 

Οοά. 529 τηθο) ἰπ Ἐὰ. ]. ς. Οορῖ. ΑταΡ. ϑίδν. Μοίᾳ. 
ΧΧΙΙΙ. Καὶ ἐπ ἰσχ. τῆς βασ. αὐτῶν} α (εχ ὁμοιοτελευτῷ ἔοτϊε) 

230. ἐσχατων) ἐσχατω ΧΙ, “6, 34. 49, 62, 905 130) 147, 48, 

443. ΑΙεκ. ΟἸὲρ. Οὐ. 1, 668. 'τεη. πῖρ.. ἐσχότον 45. ἃς Τῆεο- 

, 7 

αὐτός] και ἂν- 

φϑειρει τού. 139. ἔς γμροάοσεϊ. ἴῃ Οοά. 229 πῖεο, ἰεὰ πο ἰπ Εάὰ. 

]. ς. εἰ εογγεπιρεῖ Ἰτεπ, 1πῖρΡ. -Ἐ ἰσχύροὺυς καὶ λᾶον δὶς (6ς) 230. 

καὶ κατευϑ.] α καὶ ΟἸγί. νἱ, 1. ο. ορῖ. χατευϑυνεῖ ] κατευϑυνη 

43, 228. ΑΙά. κατευϑ.-π-κατευϑ. ἴῃ οοτῃ. 25] α αἰϊζεγαῖτ. εἴ 4185 

Ηἷε ἱπιοτ)αςοπῖ 65, 14). καὶ ποιήσει] καὶ τρισει (ῆς) 230. κα Οορι. 

ἰσχνρ. καὶ λαὸν) α δὶς 230. ἅγιον} αγιων (ἢς) 430. ᾿ 

ΧΧΥ. Καὶ 159], ΑΙά ἔυγ.} ο ζυγ. 28, 26, 33, 34» 3» 46, 

42. 48, 40. 51} 90, τοῦ, 130, 148, 228, 230.) 211) 232. Οομρὶ. 

ΑΙΔ4. Αἰεχκ. Οὔἦρ. Οὐ. ἡ, δόφ. Ομιγί. νἱ, ἴῃ σοπιπιέπί. Ρεϊρεῖμο ἰᾳ 

Ῥαη. Τποοάοτεῖ. (δ ἰὰ Οοά. 229 πηε0} ἴῃ Ἑἀά. 1, 1223. τοῦ 

χλοιὩ}] α τῷἪ Ασῃ. Οοὐὰ. υπάεοϊπι. αὐτοῦ 13} α Οοπρί. χκα- 

τευϑυνεῖ  κατευϑύνη ΑΙά. ἀϊνίρειιγ Ἱτεα, Ιηῖρ. τη. Οοδά. ἀε- 

«ἐπι. ρφγαναύἑωγ Αττὰ. (οά. ὑπυ8. δόλος] εἰ ἀοίως εἰ Ἄτην, 1. 

εἰ δοῖμε Ἀταῦ. Αππ. Οοὐά. ταπῖυπι πο οπῖπορ, ἄπ. Ἐά.. τῇ 

χειρὶ] καρδια 147. 330. α τῇ ΧΙ, 33ν 386» 47» 87, 90, 91, 338, 
“32. ΑἸά. αὐτῷ 25] Ἠἷς ποὺ ἀπδηγοίς Αγ. 1. ὀ ἐν καρδὶᾳ 

αὖτ. ἐν τὴ χειρι αὐτὰ 147) 330. εν ΤΆ καρδ. αὐτ. 42,233: 1)2- 

ποδῖς, ἴ, 4:90. 5" χωρδια αντ. 1418. εν τῇ καρδια ἀντου καὶ ἢ 

καρδία αὐτου (Ὀἷπα: ἰεξοπε5 ςοαἰαδπιπῖ) 2320. τῇ Ἀππ. τ. μὲ 

γαάλυνϑ.] ἐχαϊιαδέεν Ἱτει. Ἰωῖρ. δόλῳ] εν ὃ. 34-. “οἶκε δϊαν. 

Οὔἴτοσ. -Ἑ τως Οορὶ. διαφϑερεῖ}) διαφϑειρει 232. πολλὲς} 

κἙ φιον ἀἰεεέρενε ροιοβᾺῃ δῖαν. Οἰτορ. ἐπὶ ἀπωλ.] α ἐπὶ (40) 89. 

ἀπωλείας απωλειαν 498. απωλειῶ 11]. 22) 34) 35» 16, 42, 48, ξῖ, 

80, 23:1. Οοπιρὶ. Ομὶρ. ΟἸυγί. νἱ, 1. ς. Ὑπεοάοτεῖ. (οἱ ἴῃ Οοά. 429 

πιοο) ἴῃ Ἐά. 1. ς. εἴ αἰϊδι. πωλείας ἴῃ ομδγαξξ. πηΐογε Αἰοχ. πολ- 

λῶν] πολλῶ (ἔς) ΑΙά. 

Οὐοά. 229 πι|60) ᾿μ Ἐά. Ἰ. ς. ἐεὰ σησεται ἴῃ απὸ αἷο Οοά. -Ἐ καὶ ἐπὶ 

αρχοντα ἀρχοντῶν ςἼσεται 22, 335) 34) 246, 48, ς1) 87» 91» 228, 231. 

Αἰά. Ομὲξ. -Ἑ εδάεαν Ὑβεοάοτετ. (ποη ἴῃ Οοά. 229 ταθο) ἰῃ Ἐά.].ο. 

καὶ ὡς ὠὰ οὐπὶ (4η.] α Ατπι. Οοἀά. φυίπαυε. Αγη. Εά. χειρὶ} 

ἐν χεῖρι 42) 33) 34) 48, 48, 40») 51) 87, 905 91, 9485 231. ΑΜ. 

ΟἸυγῇ. νἱ, 1. ς. ὥς ὙΓπεοὐοτεῖ. (πο ἴῃ Οοά. 929 τῶδο) ἴῃ Ἑά. 1» 

1224. »ηαπίδωες (Ορί. ἱπ πῶμα ΟΠ] ατῖϊςυο Ατπ). Οοὐά. ἀεοεπι, 

Ἑ αὐτα 49, 90. Αταρ. συντρίψ.} -ξ αὐτοὺς 52, 34» 36, 48, «1» 

441. ΟΙΐς. ΟΠ υγί. νἱ, Ἰ. ς. Θεοῦ. Ἢ ἰάοτα Τμεοάοτεῖ. (υζ ἴῃ (οά. 

390 Τη60) ἰῃ Εάὰ. 1. ς. (δὲ ποη -ξ δοῪ ἰὼ ὑπο αἰϊο (σά. 

ΧΧΝῚ, τρωΐας] πρωΐνης ΑἸά, 

καὶ ργαπιϊείε ΑΔ, ἀληϑὴς ΧΙΙ, 46, 33, 34» 34» 36» 48» 48» 49» 5} 

65, 87, 89, 99, 91, τού, 147ν 148, 428,231,232. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Ομής. Οἰπεγί, νἱ, ἐπ΄ οοπιπιθηξ. ρεγρεῖυο ἐπ ἴδῃ. Ὑπεοάοτει. (οἵ ἰπ 

εήσεται) ςαϑήσεται ΤὨοοάοτεῖ. (υΣ ἴα 

τῆς ῥη9.} λ 932. ἀληϑ.}. 

22. 

. 23. 



ΔΑΝΙΗΛΈΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ. ΝΠ. 

Ἕ,.9ῳ ἅ 
᾿ , 27. Καὶ ἔγω Δανιὴλ ἐχοιμήϑην, χαὶ ἐμαλακίσϑην, χαὶ ἀνέξην, 

Ν 3 ’ [ ρὸ χαὶ ἐψαύμαζον τὴν ὅρασιν, καὶ οὐκ ἦν ὁ συνιῶν. 
ΚΕΦ. 
ΙΧ. 

Ὄ 

χῷ 

.. » ᾽ Μ“ ῥφ χα! ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως, 

ἘΝ τῷ πρώτῳ ἔτει Δαρείου τῇ υἱα ᾿Ασουῆρα, ἀπὸ τῇ σπέρματος τῶν Μήδων, ὃς ἐδασίλευσεν 
ἐπὶ βασιλείαν Χαλδαίων, Ἐγὼ Δανιὴλ συνῆκα ἐν ταῖς βίδλοις τὸν ἀριϑ μὸν τῶν ἐτῶν, ὃς ἐγενήϑῃ 
λόγος Κυρίου πρὸς Ἰερεμίαν τὸν προφήτην, εἰς συμπλήρωσιν ἐρημώσεως Ἱερεσαλὴμ ἑδδομήκοντα 
ἔτη. Καὶ ἔδωχα τὸ πρόσωπόν μ8 πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν, τῇ ἐχζητῆσαι προσευχὴν χαὶ δεήσεις ἐν 
γηςείαις καὶ σάκχῳ. Καὶ «προσευξάμην πρὸς Κύριον τὸν Θεόν μου, χαὶ ἐξωμολογησάμην, καὶ 
εἶπα, Κύριε ὃ Θεὸς ὁ μέγας χαὶ ϑαυμαςὸς, ὁ φυλάσσων τὴν διαϑήχην σου, χαὶ τὸ ἔλεός σου 
τοῖς ἀγαπῶσί σε, χαὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰς ἐντολάς σα' Ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν, 

(οἀά. 5229 π160) ἴη Ἑά. 1ϊ, τ224. Ατστη. (οάά. ᾿φηΐιπὶ πο οπηηος. Αττη. 
ἙάΔ4. αληϑεις 210. ἔς.] ἐγαιν 210. καὶ σὺ} , Ὑιεοάοτεῖ. ἴῃ 
(σά. 229 πιεο, δά βαθεῖ ἴῃ Ἐά. 1. 5. ἐκ ὑεγο δῖαν. - δηϊοὶ (ορί. 
σφράγισον) σφραγισαι 34. ΟΠρ. ΟἸΙνγί, νἱ, 1. ο. ὅρασιν] -"- ταύ- 
τῆν ἴῃ ὕη0 ἰοοο, {εἀ ποῖ ἷπ [ϊο, Ομνγί, νἱ,1.ς. ὅτι εἰς ἡμ. πολλ.] 
᾿ εἰς (ῆς) Οορῖ. α οπηπία Οορι. πολλὰς} -᾿ ἐξαι 22, 3.4, 36, 
48, ξ1,) 230, 231. (Πρ. ΟΠιγί. νἱ, 1. ς. -Ἐ ἰάεηι Ὑεοάοτεοῖ. (αὐ ἴῃ 
Οὐοά. 229 πηὲ0) ἰπ Ἐά. ]. ς. {ε4 ποῦ -- μος ἴῃ ὑπὸ αἱο Ὁοά. εγαι 
{υργαίοηρι, Ὁ αἰΐα τρᾶηι 228. : 

ΧΧΨΝΊΙ. Καὶ ἐγὼ} ἐρο σιίριν αν. ἐμαλακ.} -Ἐ ἐπι ἤμερας 
πολλᾶς 233.  ημερὰς ΧΙ], 22, 23, 33, 34, 35, 36, 42, 48, 40, 
41) 62, 87, 805) 90, 91») 1ού, 130, 228, 2230, 212. Οοιρ!. ΑΙά. ΟΠΙρ. 
Ομγγί. νὶ, ἴῃ ςοπηηεηΐ. ρεγρείιο ἰπ δη. ΤὨεοδογοῖ. (υζ ἴα Οοά, 220 
Π160) ἴῃ Ἐά. ἴΐ, 1224. Θεογρ. “Ἐ αἰϊφαοὶ ἄϊεε Ατδδ. τῷ ἴογα 
τοῦ βασ.} ορμς τερίμηε μα δυτσυΐο Αστη. (οάά, τληϊπτι ποῃ οπγπδς. 
Ἀπη. Εἠ. τὴν ὅρασ.} τὰ ἐργα του βασιλεως Ρηπιο, ἐεὰ του βα- 
σιλεῶς ροεα εταί. 230. ἐκ ἦν ὁ συνιὼν] ποόπιο ἐναί φαὶ ἱπιοϊϊεσ οὐκὶ 
πῃ. 1. Ξ 

1. Δαρ. τῷ υἱ2} τοῦ Δ. τοῦ υἱε 62, 147). ἐπὶ Ῥιϑυντειης (οπιρί. 
ΑἸεχ. τε. ᾿Ασονήρου] Ασσδηρα 49, ζ1» 90, 1ο6. (οιρὶ. ΟΠΐρ. 
ἩΙΡροΐγε. «ςοπηπηεης. ἴῃ θαι. Τεπ, ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (ποι 'π Οοά, 220 
τη60) πῃ Εἀ. δ, 1555. Ασσοξηρα 228. Ασσξηρ 110. 85ϊν. Μοίᾳ. Σε- 
Ὑπρ 230. «ἤβην Οεοῦς. εχρηπιε ᾿Ασυὴρ Οορίο- ΜεΏΡΗ. ἴπ Ἐά. 
ἹΜυμπίεγ. διαίγοι δῖαν. Μοίβ. ὠπὸ τῷ σπ. οὑπὶ [44.] ρτο Βΐς 
οπιηΐδυϑ ἐν ἔτει ἑνὶ τῆς βασιλείας αὐτῷ μαθεξ ὙΠεοάοτεῖ. ἷ, γ1:, [ε4 
βαθεῖ Αἰ ὲ υἱὐ Ψα. τῶν Μηϑ.}] α τῶν ΧΙ], 22, 34, 36, 48, ς΄, ό“, 
τού, 147, 148, 231, 233. (οπρί. Αἰεχ. ΟΠὶρ. Ομ γί. νἱ, ἴῃ σοπι- 
τηδηῖ. Ῥεγρεῖιο ἴῃ Ώλδῃ. ὃς] ὡς 62. βασιλείαν] τὴν βασ. 26, 

33» 34) 36, 48, 40, ς1,) 62, 8), 00, ο1, 130, 1475) 228, 231) 232, 233. 
(ομρὶ. ΑΔ. Οηΐς. Ηἱρροῖγι. 1. ς. τῆς βασιλειας αυτε 221... τῆς 
βασιλείας Τβεοάοτεῖ. (υΣ ἴα Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Ἑά. 1. ς. Χαλ- 
δαίων] των Χαλδ' 26, 89. Ηἱρροῖγι. Ι. ς. Ὑμεοάοτει. (αἱ ἴῃ Οοά. 229 
τη60) ἐπ Εά, 1. ο. λα 230. -Ἐ ἐν ἔτεὶ ἐνὶ τῆς βασιλειας αὐτου ΧΙ], 

33,33) 35.) 305) 42, 48, 40, ς1,) 62, 87, 90, 91, τού, 148, 228, 231, 
232) 233. Οοπιρὶ. ΑἸὰ, Αἰεχ. ΟΠ. Ομ γύ, ἄο Ὀἷθ, νἱ, 1. ο. ἢς 
Ὑπμεοάογεῖ. (ποη ἰπ Οοά. 220 τηξο, ἴῃ υο -[- εδάεπ), "ἰῇ χυοά ἥπε 
εν!) ἴῃ Ἐἀ.1. 5. -Ἐ εδάσπι, πῇ φυοὰ ἐπι τῆς μαρεαῖ, 24. - ἧπ ἄπϑὸ 
2 τίνιο εὔκε γερπὶ Ο(ορῖ. 4 ΨΥ οἱάϊο ςο]δίυβ. Οοριῖο- Μεωιρεῖς. ἐπ Ἑά. 
Μυπίεῦ, Ασα. δἷδν. 

Π|. Δανιὴλ) -Ἐ ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλίως καὶ ἐϑαύμαξον τὴν 
ὅρασιν, καὶ οὐκ ἣν ὁ συνιῶν (νϊάς Τρ. νἱϊ, 2)) ΟΠ τγῖ, 1, 66, [4 ποπ 
Ἔ Βας 110]. τὸν ὠριϑμὸν) των αριϑμων 16, 6“, 88, 210. Αἰά, 
ἢς Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ Οοά, 229 πηεο, ξὰ ἴπ Ἑά. 1, 124 ς, υἱ Ψαῖ. τῶν 
ἐτῶν} α 230. τῶν ἡμέρων 1Π1, το. Βιαθεῖ υἱ Ναῖ. [εὰ ἐτῶν ἰπ οἢλ- 

ταδὶ. πιίποτς, ΑἸεχ. ὃς} ὡς 230, 233. ΗἰἸρροϊγι. σοτηπιεηῖ. ἴῃ 
Ῥαη. περὶ ὅ Οοιρὶ. ΟΕτγί, Βῖ8, νἱ, ἰπ σοτηπιεηῖ. ρετρεῖιο 'ἰη Ὦλπ. 
Ευΐ, 11, 39ς. δῖαν. Μοίᾳ. λόγος] ὁ λόγ. ΟἸτγῖ, 1, 636, {εὰ 4110] 
υς αι. Κυρίου] κα ἐετηεῖ, εἰ Βαρεῖ 16πιεὶ, ΟὨγγῖ, νἱ, 1. ς. συμ- 
πλήρ.] “Ἐ τῶν ἡμέρων 230, 233. ἐρημ.} τῆς ἐρημ. 345 148, 230, 
233. ΟοἸρῖ. ὩἹερουσ.} τῆς Ἱερ. Ἑυΐ.]. ς. ΟΒΙγί, νἱ, 1. ς. [δἀ 4110] 
ἩϊΈΓ4Ις τῆς ΠΟ Ὀγαη τς, ἐδδ.] ἐπ ῥγατηϊεν Ασηι. σ. 

ΠῚ. Καὶ 15]. Ὑπεοάοτεῖ. (υἵ ἰῃ Οοά. 229 πιδ0) ἱπ Ἐά. ᾿ΐ, 1229. 
α Ὁορίο- Μεπιρηῖς. πᾳ Εαὰ. Μαυηιεή.. ἔδωκα} εοπυεγηΐ Ἄττη. 1. 
τὸν Θεὸν---τὸν Θεόν μου ἷἱπ ςοπι. 4] λα Ροϊειῃδ εἰ 41:86 Ἠΐβ ἰπίει]α- 
ςεπῖ (εχ ὁμοιοτελευτῷ ἤης ἀυδῖο, πᾶπη υἱτοδίφυς μαδυΐξ μου δἀ͵εῶ 1) 
89. τὸν Θεὸν] -- τοῦ δρᾶνου τού. ΑΙεχ, - μοὺ 26, 3 ς, 89, 
130, 230. Ἐπυ]. 11, 39ς. ΑΙΆΌ. Αγῃ, τ, αἴϊαιε. Απη. Ἐά. ὡροσ- 

αίσμμ Ογρτ. 

εὐχὴν} γεεες Αὐρ. 8ϊαν. Πδογρ. Ὡροσεὺλ. καὶ] α 26. δεή: 
σεις} δέησιν 171, ΧΙ], 22,23. 26, 33, 34, 36, 42, 48, 40, ςι, ός, 81, 
90, 91, τού, 147, 148, 228, 220, 2319 232,233. Ο(ομρὶ. ΑἸά. ΟΠρ: 
Οἰυγί. 1, 636. Ευΐ. 1. ς. Ὑπεοάοτεῖ, (τ ἰὰ Οοά, 220. πιεο) ἱπ Εά. 
Ἰ, ς. Οορῖο- Μεπρηϊτ. ἰπ Ἑὰ. Μαυπιετῖ. Οοριο- 54 ῃ14. ἰδ14. Αγαθ. δεή- 
σεις ἵπ ομάγαξξ. πηίποτε ΑἸεχ. δέησιν αἰϊιιοῖῖεθ, {δὰ φητῆσαι (επχεϊ, 
Ομενί, νἱ, ἰῇ σοπηπιεπῖ, Ρεγρεῖιο ἴῃ ἤδη. νηςείαις] νηξεια 23. 
ἢς Οεγί. 1, 636, (ξὰ «ἰδὲ υὐ Ψαῖ. σάκκῳ] ἐν σάκκῳ ΟΠΐξ. -Ἐ καὶ 

σποδὼω ΧΙῚ, 42,33, 36, 45, 48, ξζι) ὅ2, 90, οἵ, τοῦ, 147, 148, 228, 
330, 231) 232, 233. (τρί. Αἰά. Αἰεχ. Ομϊρ. ΟΠ γί 11. ες. ΤΉροι 
ἀογεῖ. (υΣ ἱπ Οοὰ. 229 πηθὸ) ἴῃ Ἐά. 1. ς. Οορῖ. 4 Ὑοϊάϊο ςοἰ]δτι8. 
Οορίο- Μειηρμῖς. ἰη Εά, ΜΜυπίετί. Αγαρ. δῖαν. εἰπογε Οορῖο- δ] 4, 
ἴη ΕΔ, ΜΜυμπίετῖ. 

ΙΝ. Καὶ 11, Οορι. 4 Ῥγ᾽οϊάϊο ςοἰϊλίιι5. -προσευξ. πρὸς 
προσηυξ. προς ΧΙΠ, 33, 36, 42, 48, ςτ.) 91, 148, 228, 230, 432. ἢς 

Ὑπεοάογεῖ, ἴῃ (οά. 229 πηεο, (δὰ ποη πη Εά. ἐἱ, 1229. ηυξαμ. προς 

ὅδ. -κ πρὸς Αὐξ. 4εῤνεσσίπς μεν Οορῖο- Μετηρ ῖς. ἴῃ Εά. ἩΜιπχοῖ. 

τὸν Θεόν μου] τον Θεὸν τῇ ουρανᾷ 1τοό. τῇ ουρανοῦυ ἰΑπῖιπη 111. [ά- 

θεῖ υὐ δῖ. ἴῃ σπαγαξξ. τυϊποσς ΑἸαχ. α μου Απτῃ. Οοὐά, ταπτυπὶ πος 
οἴηπεβ8. ἄση,. Ἐπ, καὶ ἐξωμολ.} Ἔ εἰ φυαβοὶ (ορι. Ὁ ΥΥ οἰάϊο 
ςοἸΪΑῖιι5. -Ἑ ἡ] δῖαν. Οὗἶτορ. δ ἷβ νοοΐδιι οπηπία υἵχυς Δ ςοτῃ- 
τᾶ το ῥγρίοτα τες Ο συ, νἱ, ἴῃ σοπηπγεηῖ. ρεγρεῖιο ἴῃ ὕα. εἶπα] 

εἰπὸν 34, 36, 42, 48, ςτ,) 231. ΟΠϊς. ΟἸ γί, 1, 436. Ὑπεοβοτεῖ. (υς 
ἶπ (οά. 229 πιεο) ἰπ Ἐά. ]. ς. Κύριε] ὦ δὴ Κυριε 62, 14). 2Ὀ0ο- 
γπῖπο πιὶ Οορίο- Μειιρβίτ, ἴῃ Ἑά. Μυπιεή, ὁ Θεὸς] - πισάε Οοριίο- 
δ Δ} 14. ἰπ Ε4. Μυηιεῦ. ὁ μέγας} εἰ “ογεῖς Ογρυ. α ὃ Ἄγῃ. 1. 
καὶ ϑαυμας.] εἰ πιεϊκεπάμε ΟΥρε. καὶ ϑανμαςὸς ὃ φυλ.} καὶ 

ϑαυμ. καὶ φυλ. 26. Αὐρ. φιωΐ πιγαδιὲ]ὶς εὐβοάὶε Οορῖο- Μετηρμῖς. ἴῃ 
ἙἘὰ. Μυπτεῦ. φιὲ »εἰγαῤϊλὶς ες, εὐβοάϊε Οορῖο- 5δηϊ4, ἰδἱά. τὴν 

δια3.} τὸ ἐλεος 23. σου 15] α 22, 36, 48, ς, 62, 147, 211. 
ΟΠς. Ὑβεοάογεῖ, (υἵ ἴῃ Οοά. 229. πιδ0) ἱπ Ἑά. ἴ. ο. Αππη. Οοάὰ, 
τλητ!τ πο οπΊηδβ. Αττη. Εά. τὸ ἔλεος] τὸν ἐλεὸν 36, 45, 48, ςτ. 
Ομὶρ. ὙἸπεοάογεῖ. (υΣ ἰπ Οοά. 229 πιςο) ἰπ Εἀ.]. ς. τὴν διαϑηκὴν 

23. ,σκ 2] Χῆ,, 22, )ὅ, 34, 36, 48, 49, ςῖ, 62, 90, 91, 147, 148, 

228, 231) 232. (ΟΠΡ]. ΑἸά. ΟΠ. ὙΤβεοάοτει. (υς ἰη Οσὰ. 229 πηςο) 
ἦῃ Εά. 1. ς. Ογργ. Ατρ. Αγ. Οοάά. τδητι πὶ πο οπηπεβ. Ασην. Ἐά. 
νι ἕπᾶσι Οεοῖρ. σε] σοι 91. “ὦ Ργρπ εἶς, ας νἱάσίιτ, 120. 
“16 Οὐοῖρ. σε καὶ τοῖς Φ.1 κα 230. κ τοῖς 34) ξἴ, 231. ΟΠίρ. 
ΟΙ εγί. ἰ, 436. Ογε. ΑἹ. νἱ, ραῖῖε ῥγίια, 99. ΤὨἠςοάοτει. (υἱ πῃ Οοά, 
220 πιε0) 'π Ἐἀά. ]. 5. σε καὶ τοῖς ἐφυλ. (πεῖηρε σὲ καὶ τοῖσι Φ.) 26, 
48. τὰς ἐντολ.} τὰ προστάγματα ὙπΠοοάοτεῖ. (ποι ἴα Οοά. 229 

τηε0) ἴῃ Ἐά. 1. ο. [δ υὲ 8ϊ. ἰπ Ὅπο αἰο Οὐ. φγσοθρμρη Οορῖο- 
Μειρδι. ἰῃ ἘΔ. Μυπῖεη. (ορῖο- δα μά, 1014. 

ν. Ἡμαρτ.} ὅτι ῥταιπυίεῖς Οὐρ. ἢ, 343. ἠδικ.} καὶ ηδικ. 
26, 48, κι, 231. Ὁ ἐπῆε ἐρίπιπς ϑιαν. Οἤτορ. ἠδικ. ἤνομ. 

ἤνομ. ηδικ. ἡσεδησαμεν 34.233. ἧς Ογγ, ΑΙ. νἱ, ρατῖε ῥχΐιῃα, οὐ, (δὰ 
δ ἀ6πὶ εἰἴαττι ἠνομήσ. ἠδικήσ. ταπῖατη μαθεῖ. ηνομησ. ἡσεδησαμεν, ηδιμ 
κῆσαμ. τοῦ. ΑΙεκ. καὶ ἡνομηῆσ. καὶ ἡσεξησαμεν 230. ηδέκησ. ἡσε- 

ἄησαμεν ΧΙ], 22,23. 33, 36, 48, ςτ, 62, 90, οἵ, 147, 148, 228, 231, 
432. (πρὶ. ΔΙά. ΟΠΐρ. ἢς Ὑπεοάογεῖ. (ηοη πῃ Οοά, 229 πγθ0) ἴῃ 
Ἑά. Τἴ, 1220. ηδικησ. καὶ πνομῆσ. 130. ἡπείπε δάηιπιπς, ἱπιρίε 

πεΐπως Ογργ. αανενμ: ἰερεν ἤεοίσεες, ἐπρὶς ἐρίσιπς Αὰρσ. ἱπίφη 78 

εἶπες ἐπζηο φεῤέπινς, ἱπηρὶο ερίνιις Ἡϊετ. καὶ ἀπίς.] α Ὑεοάοτεῖ. 
(ως ἰπ Οοά. 229 τηθ0) ἱπ Ἐά. 1. ς. 1εὰ μΒαθεῖ ἴῃ ὑπὸ αἷἱο σά. α καὶ 
Ογργ. Οοριο- Μερῆϊ. ἱπ Ἐά. Μεηΐεγ. α υὐπιηαυε Οορίο- 88:4. 
1014, καὶ ἀπές. χαὶ] αὶ Ογγ, ΔΙ. 1. ς. ἀπίςημ.} ταηργξ 

καὶ ὠπές. καὶ ἐξεκλ.} « ΑΙΑ. καὶ ἐξεχλ. ἀπὸ] 
α καὶ Οοριίο- ΜειηρΒῖς, ἰη Ε4. Μπηιετ. πος φιοφιε εἰεγεἰ φύσης Οὐρ- 



ΞΕ ΕἼ ἘΞ 
σι τα σα σὰ απ 

--πόύ-- ᾿ 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 

ΚῈΦ, ΤΣ, 

τ ὦ -.- 23 7 "5" ἢἊἢὦοὁὃ,Ἅ» ,»" ι-.ΣΝ » πων σου Καὶ 31: 

χαὶ ἀπεςφήμεν Χα! ἐξεχλίγαμεν ἀπο τῶν ἐγτολὼν σου, χαὶ ἅπὸ Τῶν Χριματῶν σῦν... ι ὃχ εἰσήη- 0. 

χόσαμεν τῶν δόλων σου τῶν προφητῶν, οἕ ἐλάλουν ἐν τῷ ὀνόματί σοὺ πρὸς τοὺς βασιλεῖς 
ἡμῶν, 

χαὶ ἄρχοντας ἡμῶν, καὶ πατέρας ἡμῶν, καὶ πρὸς πάντα τὸν λαο) τῆς γή. Σοὶ, Κύριε, ἡ ὃι- 

χαιοσύνη, καὶ ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τῇ προσώπου, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, ἄἀνδρι Ιάδα, καὶ Τοῖς εὐδί μεσ
, ἐν 

Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ππαντὶ Ἰσραὴλ, τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακρὰν Ὁ τάσῃ τῇ γ, ὃ διέσπειρας αὖ- 

τοὺς ἐκεῖ, ἐν ἀϑεσίᾳ αὐτῶν, ἢ ἠσέτησαν. Ἐν σοὶ, Κύριε, ἐςὶν Ἡμῶν ἢ διχαιοσύνη, χαὶ ἡμῖν ἡ 

Ν »" “ “ Ν “,ᾳ͵ΊἪἍ, Ψ ς- “ Ν “ 7 

αἰσχύνη τοῦ προσώπου, χαὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ “τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, καὶ. τοῖς πτατρᾶσιν 

΄ 
ἰφ ρ ρ᾿ 4 - -ς ς ἐε ΄-Ἦ Ψ ἜΜ 

' ἡμῶν, οἵτινες ἡμάρτομέν ΣΟΙ Κυρίῳ τῳ Θεῷ ἡμῶν. οἱ οἰχτιρμοι, Χᾶ!ι οἱ ἰλᾶσμοι, οτι ἄπεςήμεν, 

ρ βὼ ῥ ρο ἴω 7 2 ρ᾿ ΄ 2. »ν»Ἢ -κ» 

Καὶ οὐχ εἰσηχόσαμεν τῆς φωνης Κυρία τῇ Θεδ ἡμῶν, πορεύεσσϑαι ἐν τοῖς γόμοις αὐτϑ, οἱς ἔδωχε 

ΡΞ ΄ο ρ», 7 φῶ “ ἰοὺ Ν ρ. 3 ἈΝ ΄ 

κατὰ “πρόσωπον ἡμῶν ἐν χερσὶ τῶν δόλων αὐτῇ τῶν προφητων. Καὶ σὰς Ἰσραὴλ ππαρέξησαν 

Ν ’ὔ "»" 59 ᾿Ὁἡ ρο ρῸ - 9 Ὅ0 ». 3 ς Ω ς “ 

τὸν γόμον σᾶ, Καὶ ἐξέκλιναν τ μὴ ἄκδσαι τὴς φωνῆς σου" Χαὶ ἐπῆλϑεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ χαταρᾶ, χαὶ 

το- 5814. 1014. τῶν ἰντολ.] ρνιέεορίμπι Οορίο-ϑ4 νά. ἰπ. Ἐ4. ΜΙυπ- 

τε]. σου ι᾿-σὸν 29] α αἰϊεπιῖγ. εἰ ια: ἰδ ἰητεασοπῖ 49) 629 90. 

ἀπὸ τῶν χριμ. σΒ} 7μαϊείμηι ἐΕΜΠΣΙ Οορίο- δα ια, 'η Ἑά. Μυμίεγ. 

Ἔ γι Οοριο- 54]. 10). 

ΑἹ. Καὶ κι] κα Ογρύ. Οοριο- ΔΙΈπιρδίς. ἰὰ ἘΔ. Μυπίει, Οορίο- 

δα 14. 1014. εἰσηκέσ.} ἡκουσᾶμ. 225. 31ν 34. 30) 42) 48, ς1) 62, 

147, 528. ΑΙά. Ομὶᾳ. Ογτ. ΑἹ. νἱ, ρβᾶσε ῬΠπιᾶ, 99. ἐν] α Τμεο- 

ἄστει. ἴα Οοά. 226 πιεος ἐεά βαῦεῖ ἴπ Ἐἀ. 11, 1230. ὀνόμ. σου) 

απο Οοριο- Μεπιρίμε. ἰπ Εά. Μαυηΐεη. ἡμῶν τ᾿ -τ-ἡμῶν 29} 

α αἰτογιῖγ, εἴ φίια 115 Ἰητεηασοηξ 62. ἡμῶν τ᾿ τ- ἡμῶν 3.1 αὶ αἰζετιῖγ. 

εἴ 4ιι 115 Ἰηιεηασεης Αὐξ. καὶ ἄρχ. ἡμ. καὶ πατ. ἡμ..} εἰ οπιπες 

ρεπιες ΟΥ̓ΡΓ. καὶ 22] οὐπὶ“- ἤρῃαι Ορογς. ἄρχοντας) τᾶς 

αρχ; 48. τος τοὺς ἀῇχ, 22, 36, 425 κἴ, 221. Οἷς. ἤο Ὑβεοάο- 

τεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 259 πιὲ0) ἱπ ΕΔ. 1. ς. [εὰ μαθεῖ υτ Ψψαῖ. ἴῃ ὕὑηο 411ο 

(οά. ἡμῶν 2] λα Ηϊετ. ἡμῶν 2. -τἡμῶν 3.1 α ἰκεγυῖγ. εἴ 

4185 115 ἱπτετ]ασεπξ 230. πατέρας} ταντὰς τοὺς τὰτ. 89. ὥρος 

τοὺς πατ. 42. Ἀπ. 1. Πἰς ὙΠεοάογεῖ. (ποπ ἴῃ σά. 229 τηε0) ἰπ 

Κά. 1. ς. ἡμῶν 3.1 α εοάογεῖ. ἴῃ (σά. 229. πηεο, (ἃ μαθεῖ 1π 

Ἑάὰ. 1. ς. πάντα] κα 49) 90. Οοριο- Μεπρμῖς. ἴα Ἑά. Μυπτεῖῖ. 

Οὐοριίο- 58 ῃϊά. 1014. πάντα τὸν Δ. τῆς γ-} οπιπόπι ἐσγγαπι ΟὟ. 

τῆς γῆς] μπίνεγ(ε τον ΥΖ Οοριίο-ϑϊά. ἴῃ ΕΑ. Μαυηίοί. 

ΨΙ1. Σοὶ] σὺ 62, 147. δικαιοσ.} -Ἐ σου 230, 233. καὶ 

ἡμΨν}] καὶ ἡμῶν 233- ποδὶς μίση Ογργ. Αὐρ. Ηἰεῖ. 51ν. ἡ 

αἰσχ.] α ἢ 23. ϑιδν. τοὺ προσώπου] των προσωπὼν 232. ὡς ἡ 

ἡμ.} ὡσεὶ ημ. 22, τοό. ἡ 147. ἀνδρὶ] τω ανδρι 62, 147. 

ἐνοις.Ἷ κατοικ. 22) 3.5 36, 42, 48, 1,231. ΑΙεχ. ΟἸῖς. ἔς ΤὨεο- 

ἀοτεῖ. (αἵ ἷπ Οοά. 229 πιεο) ἱπ ἘΔ. ἴὶ, 1231; (δὰ ενοικ. ἴῃ ὑπὸ αἰο οά. 

οἰκουσιν 26, 34. ἐν Ἵερ.7 κα ἐν 22) φύ, 33) 35ν.36ν 42) 48, 49, 61) 

90, 915) 1ού, 228, 231. Οουρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ὙΓμεοίογεῖ. (υὐ 'ὰ Οοά. 

2429. πηεο) 'π Ἐά. 1. ο. Αἰ. στη. Οοάά. ταπῖανῃ ΠΟ ΟΠΊη65. Αγπῖ. 

Ἑά. καὶ παντὶ} καὶ τω τ΄. 62, 147. {πὶ Ιοίο Οοριο- ΜεπιρΕϊι. ἴῃ 

Ἑά. Μμπτετ. τοῖς ἐγ[.} εἰ Ῥγαεαντς δἰαν. φμὶ βγορε ἐὐαπέ ἱπέμς 

Οορῖο-ϑ6ῃϊά. ἴῃ Ἐ4. Μίμηιεῦ. ἐὲς φμὶ ργοσεὶ Αττη. τ. τοῖς μακρ.] 

ἐϊς φεὶ ἀἠβαπιεν ἐαίγα Οοριο- απ. ἴῃ ἙἘά. Μιυηίετ. ἐς φιμῖ ῥγοβε 

ΑΧη. 1. 2] ὃς 147. διέσπειρ.7 ἐμ ἀερονίαοὶ δὶ Οορίο- δ Βα. ἴῃ 

ἘΔ. Μαυπῖετ!. αὐτοὺς] εμνι Οορῖο- ΜεπΊρῃΐτ. εἰ Οορίο- δ ά. ἴῃ 

ἙἘά. Μυπίε. πος Διδῦ. ἐν ἀϑ.} α ἐν τό. 2 νγορίεγ ὅζς. Δυρ. 

ἀϑεσίᾳ } αϑετησια 26. αϑετησει 111, 42, τού, 130, 230, 2332. ΤΠεο- 

ἀοτεῖ. (ποὰ ἴπ Οοά. 229 πεο) 'π ἘΔά.]. ο. αϑεια 33, 228. ΑἸά. 

ἀϑεσίᾳ ἴῃ οδαταᾶς. πὐΐποτα Αἶθχ. εὐπέμσιαζίαα Δὰσ. περίεδμόες 

δίαν. αὐτῶν] εἶμς Οοριο- Μεπιρμῖτ. εἰ Οοριο-δαμ!ά. ἴῃ Εά. Μυη- 

τε. ἢ] φεία Αὐγ. ἱπ φιῖδες ϑ3αν. ἠϑέτησαν. Ἐν σοὶ Κύριε} 

ηϑέτησαν εν σοι Ἰζυριε. 425) ς1) 1ού; 230. Οουρὶ. Αγαῦ. Οορῖο- Μεπι- 

Ρδῖτ. εἰ Οορῖο- δἰ. ἱπ 4. Μαυπίεῆ. ἡϑέτησαν σοι Κυριε. 9ο. Αυρ. 
ἠϑέτησαν ἐν σοί. Κύριε Πρ. ἠϑέτησαν σε Κύριε. ΑἸά, ΑἸεχ. ὙΠεο- 
ἀοτεῖ. (ποὰ ἰμ Οοά. 229 τμεο) ἴῃ Ἐά. 1. ς. δῖαν. ηϑέτησαν σὲ 33: 

405) 148, 228. Θεοῖς. Ατηλ. (οαά. ταπῖπιὶ ποη οὔποθ. ἄτῃ. Ἐά. 

ἢς Ὑδεοάοτει. ἴῃ Οὐἀ. 229 ἴῃεο, εά ποῃ ἴῃ Ἐαά. ]. ο. 

26, 34) 49. 
ΨΠΙ. Ἐν σοὶ, Κύριε] ἀξ ἐχειηρίαγι θυ, ἰπ υϊθα5 ας μας, δας Βο- 

γασα ἢγηλα, Πιεγίης σοπγηηαῖὶ ρῥγασθάθητι δάἀ)πηέϊα, αἴαπε δάθο ἢϊς 
ΟὨἸΠᾺ., νι δά 1. σοι Ἰζυριε 89, 91.) τού. ΑἸεχ. δ5ϊ'αν. Μοίᾳ. συ 

Κυριε (Π0) 232. ἐς, ἡμῶν ἡὶ δικ. καὶ] κα ἐς. ἡμῶν 89, τοῦ. ΑἸεχ. 
α ἥμων Ατὰρ. ϑῖαν. Μοίᾳ. α οπιπία ΧΙ], 22, 23, 26, 33) 34») 3) 

246, 42, 48, 49, 51. 62, 90; 91, 130, 14.7, 148, 228, 230, 231, 232, 
233. Οοπιρὶ. Αἰά. Οἢϊρ. Ὑπεοάοτεῖ. (αἱ ἴα Οοά, 229 τπεὸ) ἴῃ Ἑά. 
11, τ231. Αυρς. Οὐοριο- Μεπιρῃϊς. εἰ Οορῖο- 58 ῃϊ14. ἴὰ ἙἘἀ. Μαμηιοιῖ. 

ηϑετησαν σοι 

Θεοῖς. Ασα. τ. αἴας. πη. Ἐά. καὶ ἡμῖν] ἡμ. δὲ 34, 212. 

Αὐυγ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐπ ποδί: Οεογρ. ἡ αἰσχ.} κα ἡ 235. Ομρ. 

Απῃ. 1. τῷ προσώπ.] κα 89. -Γ πον. Ατσπι. Οοδά. ταπτυπὶ ποι 
. Ὁ » ε:ἷ οἱ 

οὔμηθ5. Αστη. Εἰ. καὶ τοῖς βασ.} αὶ καὶ Αυρ. ἡμῶν 5" -- 

ἡμῶν 421 κα αἰτεγιῖγ. εἴ 4088 115 ἰητει]αοθης 33) 62, 919 228. ΑΙά, 

ἡμάοτομ.} ἡμάῶρτον 3ς-. ὥς Ὑμεοάοτεῖ. π᾿ Οοἱ. 229 πιθο, (δὰ ποι 

ἴῃ ἘΔ.]. ς. ἡμάρτοσαν 147. ἡμάρτομέν Σοι Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. 

οἱ] ἡμάρτομέν σοι" τῷ Κυρί» Θεῷ ἡμῶν οἱ Οοτηρὶ. Αἰεχ. Οορι. ἃ 

ὙΝ οἰάϊο οοἰϊατι5. Οορισ- Μειηρμῖς, ἴῃ ΕΑ. Μευπίεη, δ[αν. Μοίᾳ. Οεοτς. 

ἢς ὙΠεοάοτει. (ποα ἰῇ Οοά, 229. πιθο) ἴπ Ἑὰ. 1. α. ἡμάρτομεν ἐν 

σοί. Τῷ ((εὰ ἀρεῖ ρίεπα ἀϊπίπέϊτιο 'ἰπ Οοά. 88 πιεο, ἐχ 410 ἐχργεῖα 

εἴ) Ομῖψ. ἀἰεγεί φμίπσιμς ΤΣ. ὅς. Οορῖο-δδῃιὼ. 1ὼ Εάὰ. Μυμιοι. 

ΙΧ. Σοι] ἐν σοι 147, 230. Ατῶθ. ἔς Ὑπεοάοτγεῖ. 'π (ὐοά. 229 

πλεο, [δὰ ποῃ ἴῃ Ἑὰ. Ἰὶ, 1231. 33: 51]αν. Απῃ. 1. δἰἴφυς. Ατσηη. Ἐά, 

σοι---ἰλασμοὶ] πιϊψεγαιίοπες εἰ διοβ σεῖο Ῥονείπες Τεμε ποῖον εἰ ( Πορῖο- 

Μειιρμῖς. ἰὼ Ἐά4. Μυμιεῖ. πιεγαείοπες εἰ γορί αι ο {πὶ “ἰδὲ 1λοπεῖπε 

εμς ποῆεν ( ορῖο-ϑ4ἰ4. δά. Κυρίῳ] α ὅ2, 147. εἰ θομιΐπο 

Ασα. τ. δΐφυς. Ασα. Ἐ4. ομείπο αμίεπι δἷδν. Μοίᾳ. Κυρ. τῷ 

Θ.] α τῷ 23. τω Κυρ. τω Θ. 26. Απῃ. τ. τῶ Κὺρ. Θ. ΧΙ], 25, 

24,.3,ς, 36, 42, 48, 49) 51. 90, 91, τοῦ, 130, 148,231, 232, 233. 

Οοιαρὶ. ΑἸεκ. Ομὶς. τὰ Κυρίου δὲ Θεῷ ΤὨοοάοτοι. (υἱπ Οσά. 229 

τιθο) ἱπ Ἐά. 1), 1232. Κύριε ὁ Θεὸς 330. Αταρ. οἱ οἰκτ.} αὶ οἱ 

130. -Ἐ σου 230, 233. “ἰδὲ ῥγοεγλῖτες Ατδῦ. οἱ ἰλ.} α οἱ Ὑεο- 

ἀοτεῖ. (αὐ ἴθ (οά. 229 τὰθο) ἴῃ Εἀά. 1. ς. {ε4 Βαρεῖ ἴῃ ἀυοῦυ5 81} 

Οοάά. κ οἱ ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. σου 230, 233. Ὁ ποβιΐωι Οοοτρ. 

ἀπίςημ.} ἀπεφειλεν (8ς) 232. -ἔ απὸ Κυριου ΧΙ], 33» 34» 49» 90, 

91, 1οό, 148, 228, 230, 232. (ΟΠΊΡΪ. ΑΙά4. ΑἸοχ. Διδὺ. ϑῖαν. ἅγηι. τ. 

αἰφας. Αστη. Ἑά. -Ἐ α ες, 1λοπιῖπε Οοριο- Μειαρμῖε. ἰὰ Ἐά. Μαπρειῖ, 

Χ. Καὶ] , Οοριο- Μειρμῖς. ᾿ὼ Ἐά. Μυπίοή. τῆς φων.} κα τού. 

Κυρίου] “δ δὲ τῷὸ ΘΕ] , τῷ 62. αὐυϊπιπφιε Οορῖο- Μεαιραϊτ, 

ἴῃ ἘΜ. Μυμπτιεῖῖ ; εἰ Οσορῖο- ϑαϊά. 1υ]ά, πορεύεσϑϑ.} τοῦ πορ. 230. 

μ εὔέσπιις Αὐρ. ἐν 17] α 33, 49, 90, 915 τού, 228. σοὶ. 

ἐν τοῖς νόμ.} ἰπα ρνισερρες ἰκσὶς Ἀὰρ. ἱπ ἰκφε οὐτὰ αττὶουΐο Οορίο- 

Μειηρηΐι. ἰῃ Ἐά. Μυηιεή ; εἰ Οορτο- 8. 16]. 5]λν. Οἴγοσ. νό- 

μοις} νομίμοις 23) 33» 43) 90) τοῦ, 228, 2327) 233- Οοαφὶ. .- αὐ 

12} ἡμῶν τού. ἀευΐως Δυρ. οἷς] φμαπι Αυρ. Οοριο- ΜεπΊρμῖῖ. εἴ 

Οοριο- 5414. ἴα. Εἀ, Μυμιεή. 814ν. Οἰἶτορ. ἔδωκε] -Ἑ ποόϊς Αγϑῦ. 

χερσὶ] χειρι 22, 36, 48, κ1, 148. ΟΠὶρ. Τβεοάοτεῖ. (αἴ ἢ Οὐά, 229 

τηθο) πη Εά. 1, 1232. αὐτῷ αἷἱι.1 σου 4ς. 

ΧΙ, πιαρέθησ.1 παρεδη 230. (ορίο- Μεπιρ ίς. εἴ Οοριο- 56 Π1η, ἴῃ 

ἘΔ. ΜΜυηϊοῖ. δἷαν. χαὶ ἐξέκλ. τξ μὴ ἀκ. τῆς Φ. σου} 5 “- ΡΓ-- 

ταϊτῖς εἰ πιεϊοθείαπι (δ) υηρὶς Αὐμη. τ. ἐξέκλ.] ἀεοϊϊπανὶε Οορίο- 

Μεπιρμῖς. ἴθ Εά. Μυηῖεῦ. -Ἐ 4 φγαζερι μμὶς Οορῖο-ϑαμϊά. ἸὈ]ά. 

ἀκοῦσαι} εἰσακασαι 42, τοῦ, 233. ΑΙεκχ. τῆς φων.) τὴν φωνὴν 38- 

σου 2] -Ὁ Τοκιπε Οοριο- Μεπιρμῖς. ἴῃ Ἑά. Μαυπίεη. χαὶ ἐπ.} 

, καὶ Ὑπεοάοτει. (ας ἴῃ Οοά. 529 πῆεὸ) ἴῃ Ἐά. 13, 1232. Οορίο- 

Μεπιρδῖς. εἰ Οορῖο- δ ῃϊά. ἴα Εἀ. ΜΙυπίειι. ἐπῆλθεν] ἐπληϑυνν μ 

ἴῃ ἴοχίυ, {εὰ ἐπηλϑὲν τηατρο, ΧΙ]. ἡλϑεν 130. σἷαν. Ατπη. 1. ἦλνεν 

{ετηεὶ, εἰ ἐπῆλθεν {επιεὶ, ΟΠγΥΪ. ἱ, 637. ψεπεγμηΙ Ατην. (οὐά, ταηϊμπτὴ 

ΠΟΙ οὔληεβ. Ατ. Ἑά. ἐφ᾽ ἡμᾶς] κα ἐφ᾽ (ἢ) 02, 147. κα ὑ{π|π|π 

41ὲ Απῃ. (Οοάά. τΔηϊὰπι ΠΟΏ ΟΥἸΊΏ65. Ατπι. Εή,, ἡ κατ) α ἢ 

ΟὨιγί. 1. ς. 53᾽αν. γιαἰεά δ ίοηες τινα. (οὐ. ἰδητιπὶ ποη ΟΠΊΠΟ5. 

Αται. Εαὰ. κατάρα] καχκια ἴῃ ἴοχῖα, {εὰ κατωρῶ τηᾶΓρ 0; ΧΙ. 

κακία {επηεὶ, εἴ κατάρα (οιαεὶ, ΟΠ χγί. ἰ. ο. ὁ ὅρκ.] λα ὃ ὅ81λν. 

ὁ ὅρκ. ὁ γεγρ.] ὴ γεγραμμένη Ομγγί. ἰ. ο. α δ υἷἱϊ. τῆι. Οοὐά, ἴδη- 

[πὶ ποη οἤληδ8. Ατη. Βά. νόμῳ 1 τῶ νομὼ 34. 46, 42, 48, οἷ» 

231, 2332. Ομ. 1. ς. Ὑβεοάοτει. (ας ἴῃ Οοἀά, γ29 πιεο) ἴῃ ἘΔ. Ἰ, . 



ΔΑΝΙῊΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ. 
ΚΕΦ. ΙΧ. 

12. 

13 

14 

15. 

16. 

ἐῶ [ 2 7 ἴω ζω] Ρ, “, Ὁ ὄρχος ὁ γεγραμμένος ἐν νόμῳ Μωυσέως δόλου τῇ Θεᾷ, ὅτι ἡμάρτομεν αὐτῷ. Καὶ ἔςησε τὰς 
΄ 3 »᾿ Αι 3, 2 9. »)» ἐὲ ᾿Ὁ ν 3.» Ν Ν ες ᾿» ΔΩ» ς Ὁ ρφ 3 

λογδς αὐὑτϑ, οὖς ἐλάλησεν ἐῷ ἡμᾶς, χαὶ ἐπὶ τοὺς χριτὰς Ἡμῶν, οἱ ἐχρίγον ἡμᾶς, ἐπαγαγεῖν ἐφ 
ες "»" Ν, ᾽’ὔ ’ ρ᾽ δὴ φ. 3 

ἡμᾶς χαχᾶ μεγάλα, οἷα οὐ γέγονεν ὑποκάτω παντὸς τῇ οὐρανδ, χατὰ τὰ γενόμενα ἐν 'Ιερεσα- 
λὴμ, Καϑὼς γέγραπ]αι ἐν τῷ νόμῳ Μωυσῆ, πάντα τὰ χαχὰ ταῦτα ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς" χαὶ οὐ ἥμ, ς γεγραπίαι ἕν τῷ νόμῳ Μωυσῆ, τσ τὰ χαχὰ ταῦτα ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς" χαὶ οὐκ 
3 7 ρὸ 7 7 φῷ , δ΄. μ᾿ 2 ΄ 23ϑᾷΆ δ᾿ ἰδὲ 3 ἰδὲ εξ "Ὁ Ν ἊἫ ΄ 

ἐδεήθημεν τ προσώπου Κυρίου τῷ Θεξβ ἡμῶν, ἀποςρέψαι ἀπὸ τὼν αὐδικιῶν ἡμῶν, χαὶ τ συνιέναι 

ἐν πτάση ἀλησείᾳ σου. Καὶ ἐγρήγορησε Κύριος, χαὶ ἐπήγαγεν αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι δίκαιος Κύ- 

ριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ποίησιν αὐτῷ ἣν ἐποίησε, καὶ ἐχ εἰσηχόσαμεν τῆς φωνῆς αὐτξ, 

Καὶ γῦν, Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὃς ἐξήγαγες τὸν λαόν σου ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου ἐν χειρὶ χραταιᾷ, καὶ 
ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν. Κύριε ἐν χᾶσιν ἐλεημοσύνη 

9 ΄΄ Νε-ε ΄ Ν  Φ 9» ’ 5, Ν ὧν ΄ ΄ ε Ν [κ4 ς “ 

σου, ἀποςραφήτω δὴ ὁ υυμύς σου, χαὶ ἢ ὀργὴ σου, ἀπὸ τῆς “σολεὼς σου ἱερδσαλὴμ ὁροὺυς αγίου 

σου, ὅτι ἡμάρτομεν, χαὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν, χαὶ τῶν “πατέρων ἡμῶν, Ἱερουσαλὴμ, καὶ ὁ λαός 

ἹΜωυσίως) Μωυσὴ ΧΙ], 23, 26, 33, 34) 3 40, 51) 90, ο1) 147, 148, 
228, 230, 222), 2332. (ΟΡ. Μωσει 111. Μωσὴ 22, 46, 8, 64, 

211. ἢς ({εἀ Μωυση ἴῃ Οοά. 88 τπεο, εχ αὺο ἐχργεῆα εἴ) ΟΠΐσ. ὅς 
Ὑμεοάογει. (6 Μωυσὴ ἱπ (οή. 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1]. ς. Μωνσέως ἴῃ 

Ἄοἰδγαῦ;. τηϊποσε ΑἸ. δδλου] του ὃ, 34. Αττα. Οοά. ὕπυ5. δουλω 
1, 35) τού, 230. δάλου ἱπ οἰμαγδέξ. τηΐποτε ΑἸεχ. τοῦ Θε5] 
“πὶ, Τροπιίηε Αττι. Οοάά. ταητυν ποπ οπγηιε8. Ασπτη. Ἑἀ. αὐτῷ} 
λΆυγς. εοπίγα ἐαγι (ορῖο- δ 14, Ἰη Ἐά. Μυητϊει. 
Οὐοριο- ΜειιρΒὶι. 1014. 

ΧΙ]. Καὶ 19] , Οορίο- Μερμὶς. ἱπ Ἑά. Μυμπιετ. ἔζησε 
ἐςησᾶν 230. αὐτοῦ} κα 230. ὃς] οσους 16, 48, 231. ἐλά- 

λησεν] ἐλάλει 21.ο. εποιήσεν ό2, 147. -ἰ ἐς ( ορῖο- Μερηι. ἴῃ 

ἙΔ4. Μυπίετ. -Ἑ ἐρίς (ορίο-54}14. Ἰδ]ά. ἐφ᾽ ἡμ. 15] ρος ημ. 
528. Αυξ. ἐπὶ τοὺς κριτ.} “ἀ 7μάϊεες Αυρ. ἡμῶν) Βυΐς νος 

κν ῥγθπτας, εἰ τιοϊοθείυπι (δ) αηρῖς, Οεοσρ. οἷ] καὶ ὅσοι ΤΒεο- 
ἄοτεῖ. (οἱ ἴῃ Οοά, 220 πιεοὸ) ἴῃ Εά. ἰΐ, 1233. [εἀ υὧὐ Ψαῖ. 1π ἀυοῦι8 
Α]ϊϊς Οοὐά. ἔκρινον} ἔχριναν ΧΙ], 23, 26, 33) 34)35» 42) 49, 90, 
οἵ. τού, 130, 1475) 148, 228, 230, 232. Οοπηρὶ. ΑἸά. ἔς Τεοάοτεῖ, 

(ποι ἴῃ (οά. 229 τηεο) ἴῃ Ἐά. 1. 5. )μδίεατε ἀεῤεῤαπὶ (ορῖο- Μειη- 
Ρδῖτ ἴῃ Ἐά4, Μαυπίετ.. ἔκρ. ἡμᾶς} α ἡμᾶς Οορῖο- Μεπηρἢίϊτ. ἴῃ. Ἑά. 

ΜΙυηϊε. ἡμᾶς γ,--ἡμᾶς 3.1 κα αἰτεπητ, εἰ 4128 [15 ἱπϊεηδοεηῖ 62. 
ἐπαγαγ.] ἐπάγειν 228.(Ὠ κακῶὼ μεγάλα) πιαρηϊιμάϊπες ναὶ (ορῖο- 
ἹΜερΒῖς. ἱπ ΕΔ, ἹΜαηίεῃ, οἷα) ὦ 111. Δυρ. (οριο- Μειιρἢῖς. 
εἰ Οοριο- 4,4. ἴῃ Εά. ΜΜυπιε. οἷα ἴῃ ομδγαές. πιϊποτε ΑἸσχ. οὐ 
γέγον.Ἷ οὐκ ἐγένετο 62, 147. ποη εχ μπε ( ορῖο-Μειρ ϊξ. εἴ Οοριο- 
5δῃϊά4. ἴῃ Εά4. Μυηιε. κατὰ] - παντὰ 430,233. ᾿ τῶ γενόμ.} 
α τὰ 223. φαιθ μιπὶ Οορίο- Μεπιρηΐι. εἰ Οοριο- δ ῃϊά, ἴῃ Ἑά. Μυη- 
τοι]. γενόμενο!} γεγενημένα 22, 36, 48, «τ. ψεγρωμμενα ΠΙ, 
τού. εἰ ἢς ἰπ τεχῖι,, εἀ γενομενοιτηαγρο, Χ11. γενόμενα ἴῃ οἰιαγαέξ. 

τηϊποῖε ΑἸἰοχ. 

ΧΠΙ. Καϑὼς} κε εἰ Αστη, 1. αἰῆᾳυς. Αση. Ἑά. 
ἐπεγίρίπηι οβ δῖαν. Οἶτορ. ἐν τῷ νόμῳ] ἐκ τοῦ νομοῦ 26. , τῷ 
ΧΙ], 33, 3, 90, 91, τού, 228, 230, 232. Αἰά. ΑἸεχ. Μωυσῃ] 

Μωση 22, 236, 48, 2, 441. (ἢ. Μωυσέως 148. ἢς ΤΠεοάοτεῖ. ἴῃ 

Οοἥ. 2209 πιεο, 1:4 Μωσέως ἴῃ Ἐά. ἰϊ, 1233. -Ἐ ἠα Αἴη. τ. παν]α 
τὰ κακὰ] συμπαντα τὰ κ. 2. κα τὰ Οοιηρί. α πάντα Αττι. 1. 

οπῖπιέ πιαίμπι ϑῖαν. Οὗἶσορ. ταῦτα ἦλ“).] πλϑὲν ταυτα λό. κα ταῦτα 
230. Απῦ. 1. ὦ ηλϑὲν Ὑπεοάοτεῖ. ἰη Οοά. 2290 πιοὸ, ἴεά ἦλϑεν 
ταπῖυτη ἰῃ Ἐά. Ι. ς. ἦος ἐπαάμχίξ. δῖαν. Οἶτορ. ἐφ᾽ ἡμ.} «ἀ πο: 
Αυρ- τοῦ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμ.} τὸ Ὡροσωπὸν αὐτοῦ 

του Κυριον και Θεξ ἡμ. 230. οπιίπαεπι ἤδέμηι ποήγμπρ ΑῸρ." ὥπο- 
γρέψ.} τοῦ ἀποςρ. 42, 62, 147. καὶ ἀποςρ. 330. ποςήναι Οοτρὶ. 
πὲ φοΜΕΡ ΦΥΦΡΙΗΥ Οὐορίο- Μεπιρμίξ. 'ἴ Εἀά. Μυπίετ!. κι γεγεαξνενπες 

Οὐορίο- 5414. 1014. ὐπὸ τῶν ἀδ. ἡμ.] α ποόὲς “εἰ δα ποβῆγα Αὐφ. 
ἐν υβέιίαπι βαίγεπι ποβγογωπι Αστη. Ἐαὰ. λ τῶν Ατην. (οὐά. ἰληϊιη] ποη 

ομηηεβ. Αππ. ΕἘά. ἀδικιῶν] 2γιαυστὶεα!ομὶ πε Οορῖο- Με ρ ΐε, εἰ 
Οορίο- ϑα μά. ἷη Ἐά, Μυηιε. εχρήπηϊς ἀνομιῶν Αττλ. Οοά. ὑπυ5. 
καὶ τοῦ συν.] α καὶ Οορῖο- Μεπιρ τ. εἰ Οορίο- 5414. ἴῃ Εά, Μυπίεή. 

τῇ ἀληδ. σου} σου ΧΙ], 28, 26, 33, 34, 36, 48, 49, ς1, 90,091, 148, 

..8, 230, 231) 232, 233. Οσῃρὶ. ΑἸά. ΟΠϊρ. δου. Ἐ Κύριε 

Ὑπμεοάοτοῖ. (αἱ ἰπ Οοά. 229 πη60) ἐπ Ἐὰ. Ϊ. ς. δῖαν. Οὐἶγοξ. -Ὁ 22.- 

σεϊπε ἀμςὶβ ἱποϊυΐ, δῖαν. Μοίᾳ. ἡωβέδία οπιπὶ Οοριο- Μειηρβῖτ. εἴ 

(ορίο- 5414. ἴῃ Εά4. Μυπιετ. 
ΧΙΝν. Καὶ 19] διο ΤΓΒεοάοτεῖ. ἰπ Οοὰ. 220 πιεο, ἔε α ἴω ἘΔ. ἃ, 

1233. κα ΟΟρῖο- 5814. ἱπ Εἀ. Μυπῖετί. Κύριος 19] Ὁ ὁ Θεὸς 

ἡμῶν ἐπὶ τὴν κάχιαν ΧΙ], 25, 33 49, 89,.900,)91ν τού, 147) 148,22. 

Οοπιρί. ΑΙά. Αἰεχ. Οορί. ἃ Ὑ οἰάϊθ οοἰϊατι5. Ασὰρ. -Ἡ ο Θεος πμὼν 

οΟΜΪΤΩ͂ ἐαηε ἰορ η2 

γέγραπτ.} 

ἐπι τὴν κακίαν ἡμῶν 34, 16, 48, ζ1,) 228, 230, 221, 232. Πεοάοτεῖ. 

(υῖ ἴῃ Οοά. 229 πι|ὲ0) ἱπ Ἑά. 1. ς. Ατη). 1. εἴ Ατπι. Οοὐά. 41} 
ἀυοάεοίπη. Ατηι. Ἑά. -Ἐ εδάεπη, πἰῇ αυοά τὴ κακιᾶὰ δαρεαῖ, 2.2. 

Ἔ ο Θεος ἐπι τὴν ἀκακίαν (0) 62. -Ἐ ο Θεος ἡμῶν ἐπι τὴ κακιὰ 6. 

Ἥ οΘεος ἡμῶν ἐπὶ τῶν καχὼν 22. - δεω αὐ ονιπονι (απ δδμα απ σε 

(69) Δυγ. Ἐν μβεν νιαἰμίαυα ποβγαπι (ορῖο- 58} 4. ἴῃ Εά. Μυηίει. 
Ἔ 3 μρεν »ιαὶα ποῆγα ( ορῖο- ΜοΏρΡὨϊτ. 1014. - έν: ποῖον (μρεν νπαΐαγα 

ποβγωρι συτη τι Ὁ} }5 δῖαν. Μοίᾳ. -Ὁ ες μρρεν νιαϊ απ ποβγαηι 

δ[αν. Οὗτος. - (μα οππία σιαΐα ποβγα Αττη. (οαά. ἴγεβ.. καὶ 

ἐπήγ.} καὶ ἡγαγ. 225 231. εἴ ἤς ὙΒεοάοτεῖ. (ας ἰπ Οοά, 229 πιο) 

ἴῃ Ἑά. 1. ς. {εὰ καὶ ἐπηγ. ἴῃ ὑπὸ αο οά. α καὶ Οορίο- Μειηρῃίι. 
εἰ (ορῖο- 54 }}:4. ἰπ ΕΔ. Μαυπίετ., καὶ ἐπήγ. αὐτὰ ἐφ᾽ ἡμ.} κα Απῃ. τ. 
αὐτὰ} αντὴν 22, 34, 36, 48, ςῖ, 228, 211. ΤΙ βεοδοτεῖ. (υξ ἰπ Οοά. 
2520 π|60} ἰη Εά. 1ϊ, 1234. Οὐρίδ: ΘΆΒ, ἴῃ ἘΔ. Μιυπῖίεγι. αὐτοὺς (ς) 
ΑΙά. εα φμα ζεεῖ! Αὐᾷ. ἐφ᾽ ἡμ. ὅτι δίκ. Κύρ. ὁ Θ. ἡμ.} κα Οοριο- 

5814. ἰπ ΕΔ. Μυπίεῦ. ὀ ἐφ᾽ ἡμ.] ἐφ᾿ υμας Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ Οοἀ. 22Ὸ 
γηδο, (εὰ υὐ Ἄαῖ. ἴη Εά. 1. ς. σα πος Δυρ, δίκαιος] ἃ ἅγιος ΤΠεο- 

ἀοτγεῖ. (υἵ 'η Οοά. 229 πι|60)} ἴῃ Ἐά. 1. ς. 1ε4 υἱὲ Καῖ. ἱπ πὸ αἷΐο (οά, 

Κύριος 20] 111. ΑἸά. μιδδεῖ ἴῃ Ἵοδαγδᾶ. τιΐηοτε ΑἸεχ. τὼ Ργαυηεῖῦ, 

εἴ πιετοδοίιιπν ΤΟ) πρὶ, 120. ἀπ οι τη Ργααν τς Θθοσσ. ὁ Θεὸς} 
κα 233. ἡμῶν] -ἰ ος ἐξηγαγεν τὸν λαὸν αὐτὰ 230. κΑπη. τ. ἐπὶ] 
οτι (ἢς) τιοό. ἐπὶ ττῶσ. τὴν τοίησ.] α τὴν 130. πὶ ογιπὶ πιυπάο Ἀυρ. 
αὐτῷ 15] ἡμῶν 40, 90. ἐποίησε) -Ἐ ἐππὶ ποδὶ Αττη. τ. -Έ ποόὶς 

Ατηι. Οοἀά. γκεϊϊαυ!. Αἰτο. Ἐά. καὶ οὐκ] διοτι οὐκ 22, 34, 36, 48, 
ςι, 221. Ὑπεοάοτεῖ. (υξ ἴῃ Οοά. 229 τηεο) ἴπ Εά. 1. ς. [εἀὰ αὐ ναῖ. ἴῃ 
Ὁ20 8[1ο (σοά. εἰσηκάσ.} ἡχκσυσ. 34, 232. Αὐὑρ. 

ΧΥ. Καὶ 19], Οοριο- Μεπιρίνε, ἐς Οοριο- 8}! 4. ἴπ Εά. Μυη- 

(οτΐ, ὃς} ὡς 26. ἐκ Οὐριῖο- Μεπιρδῖς. ἴθ ἘΔ. Μαηῖϊετὶ. φαΐ ἐμ 

(ας) Οορίο- Θά. Ἰδ]ά. Αἰγύπῆου] Ολίρι (ορῖο- Μειηρ τ. εὲ 

(ορίο- διά. ἴπ ΕΔ. Μαυπίετ. “Ἐκ γρήονει Ἄττῃ, τ. ἐν χερὶ 

κρατ.] τῇ καὶ εν βραχίονι 80. Α Ομ, ', 62). Οορῖ. ἃ γοϊάϊο ςοἱ- 
ἰαῖιι8. αν Αππ. 1. καὶ ἐπ.}, καὶ ΧΙ]. σεαυτῷ } εχρεϊπηΐς 
ἑαυτῷ αὐτῷ (Πο) δῖαν. Μοίᾳ. ὄνομα} -ἰ- πουισι τῆι. Οοαά. τΔη- 
[ΠῚ ΠοΠ οἴλπεβ. στη. Ἐά, ὡς ἡ] ὡσει 37. ἡ ἡμ. αὕτη] ἐπ΄ 
ὧς ἦας Αττη. τ. Οορῖο- ΜετρΒῖϊ. ἰὼ Βα. Μυηίεῦ. ἐπ ἡ)α ἀϊε ( ορῖο- 
Θαμϊά. ἰο]ά. ἤνομ.} -Ἐ ηδικησαμεν 335 34» 48, 40) 90, 91, 130, 
2428, 213. ΟΟμΡῖ. ΑΙά. εἴ ργβεπητας 51.ν. Οἷἶτοσ. ὀ ἠνομήσαμεν. 
Κύριε ἐν] ἡνομησαμεν Κυριε. Ἐν 22. 

ΧΥῚ. ἐν πᾶσιν ἐλεημοσύση) ἐν πάσῃ ελεημ. 11,22, 26, 34. 3, 36, 
47, 48, 40. ς1, 62, 89, 90, τού, 130, 147) 148, 230, 231) 232) 233. 

Οοπιρὶ. Αἰεκ. Ομῖσ. Ὑπδεοάοτει. (ας ἴθ Οοά. 229 πιθο) 'π Ἐά. ἢ, 
1534. Δυρ. διαν. Μοίᾳ. Οορῖο- Μεπιρ τ. ἴῃ Ἑά, ΜΈΌΠΙετ. 
φεγ ῖ ταϊενϊοον ἀϊὶς Οορτο- 5814. ἰ01Δ. ἐν πάσῃ ἡ ἐλεημοσύνη (ἢς) ΑἸάὰ, 
ογὴμὶς γε στ Αγ. Ἑά. ἀποςραφ.] εοπυςγ εμΓ Οορῖο- Μεπι- 

Ρ με. εἰ Οορίο- 54ῃϊά, ἴᾷ Ἐά, Μουμτοτῖ. δὴ] , 147. Δυρ. ϑ8[αν. 
Αττη. (οὐ. πονεπ,. ὁ ϑυμ.} α ὁ Δ. Οοδά. πονεπη. καὶ 
ἡ ὀργή σου] κα 22, 48, ς1, 231. α Ὑπεοάοτγεῖ. (υξ ἰπ (ὐοά. 220 ΠΊΦ0) 

ἴῃ Εά. 1. ς. {εὰ παδεὶ 'π ὑπὸ δἷῖϊο (οά. “ Ῥγαπλτῖς σὰπὶ ἀδοῦιι 

Ρυπϑεῖβ ρτὸ τηεϊοθοῖο δ] υπιέλ]5 δῖαν. Οἰἶτος. εἰ τοἰα αν ἰγα τπα, [δὰ 
ἤπε ἡ, Ατπι. (οάά. πονεη. τῆς τόλ. σου] α Οορῖο- 5814. ἱπ Εά, 
ἹΜυηϊοσ. κ τῆς Ατηπι. Οὐοἀά. πονειη. Ἴερασ. Ι “τ Ἰερασ. 25] 

α δἰτουυεσι πὶ τὲ αυος Ηἷβ ἱπτειίασοηι 148. ᾿ ἼἹερ. ὅρ. τῇ ἀγίου σου 
α (εχ ὁμοιοτελευτῶ, αὐ νἹάειιτ) 37. ὄρους} εἰ πιοπῖς Αὐρ. Ατπι. 
Οοάά. ταπῦιπὶ πο οπιηθ5. Αππῃ. Εὰ. εἰ ἃ ὐν δίων. Οἴτχοσ. Απῃ. 1. 

α πιοηίε ϑῖαν. Μοίᾳ. ἀγ. σ4] σε 1306. ὅτι ἡμ. νι πρασαλὴμ 49] 

λ Βαὸ εἴ ίιδε 115 ἰητεασοηῖ ΕἸ. ἢ, 383. ὅτι ἡ ἡμάρτ. καὶ ἐν ταῖς 

ἀδ. ἡμι. καὶ] ρτορίεν ρεσεαία επὶπι ποβγά εἰ ἱπίφμίίαιοει ὰρ. ἡμάρτομ.} 
Μ 

ἴη 151- 

ΕΝ Σ ὦ --: σον τ αηνο»- 



πρῦ 

ππι-- ταῦ πὶ 

ΟΞ τ ϑροτο σον χ- κὸ κσ", ᾿ 

ἢ ἢ 
; 

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 

ἰς ὁ ὃν ἐγέ ἐγ πᾶ ΐ, ἤχλῳ ἡμῶν 
σου εἰς ὀνειδισμὸν ἐγένετο ἐν πᾶσι τοῖς περιχυχλῷ Ἡμῶν. Καὶ γῦν εἰσάκουσον, Κύριε ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, τῆς προσευχῆς τῷ δόλου σου, χαὶ τῶν δεήσεων αὐτῶ, καὶ ἐπίφανον τὸ τρόσωπὸν σου ἐπὶ 

τὸ ἁγίασμά σου τὸ ἔρημον, ἕγεκέν σου, Κύριε, Κλινγον, 0 Θεῦς μου, τὸ ὃς σου, χαὶ ἄχουσον 18. 

ἄγοιζον τῆς ὀφϑαλμές σου, καὶ ἴδε τὸν ἀφανισμὸν ἡμῶν, καὶ τῆς “πύλεώς σα, ἐφ᾽ ἧς ἐπιχέχληται 

τὸ ὑγομάᾶ σου ἐπ’ αὐτῆς" ὅτι οὐκ ἐπὶ ταῖς διχαιοσύγαις ἡμῶν ῥιπίεμεν τὸν οἰχτιρμὸν ἡμῶν ἐγώπιόν 

9 ΄ . Ἂ-ς »’ 

σου, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς οἰχκτιρμός σου τὰς πολλές, Κύριε. Εἰσάκουσον, Κύριε, ἱλάσϑητι, Κύριε, 
δ ε “ ν ἣ ΄ ᾽ ΄ Στ 

πρόσχες; Κύριε" μὴ χρονίσης ἕνεχέν σου, ὁ Θεός μου, ὅτι τὸ ὑνομά σου ἐπιχέχληται ἐπὶ τὴν 
Ν 2 φ 4 Ν ΄ “. Σ 

πόλιν σου, χαὶ ἐπὶ τὸν λαόν σα. Καὶ ἔτι ἐμξ λαλδντος, χαὶ ποροσευχομενδ, Χαὶ ἐξαγορεύοντος 
- ᾿- ρ 3 οΝ Ν ς Ῥ, ἈΞ ΞΜ ΄ 

τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ τὰς ἁμαρτίας τῇ λα μου Ἰσραήλ, Χαὶ διπδντος τὸν ἔλεόν μου ἐναντίον 

εν ταῖς ἀμαρτιῶις 22. εν ταις μᾶῤτιᾶι!ς ἡμῶν 34.536, 49, ζ1, 2531: 

Ομὶσ. ὙΠεοάοτεῖ. (υἵ ἴῃ (οά. 229 της) ἴῃ ἘΔ. 11, 123 ς- χαὶ 2] 

1, 23, 37, 42, 49,62, 89, 90, τού, 147, 328,230,432, 233- (ΟτλρΙ. 
ΑἸά. Οοριο- Μειρδίξ, εἴ Οοριο- 58 }ἰ 4. ἴῃ Ἑά. Μυητετι. (ορτ. ἃ γνοὶ- 

ἀϊο ςοἰϊατας. δίαν. διαθεῖ ἴῃ οπιαγαέϊ. πη ποτε ΑἸεκ. ἐν ταῖς ἀδ.} 

ἐν 33. Ὑπεοάοτεῖ. (υ ἴα (οἄ. 220 τπθο) ἰπ Εἀ. 1. ς. κα ταῖς δῖαν. 

Οἴἶτορ. ἀδικίαις} -Ἑ εἰ ἰορὶς υἱο αι οπίδμς οὐτὰ αὐὶοιΐο δῖαν. 

Μοίᾳ. - εδάεπι ἤμπο αὐἰουΐο ϑίαν. Οἴτορ. -Ἐ εἰ ἐμ ονιμ δες εὶς 

οἱοϊαι ον δες Αταιν. Οοὐά. ἄσο. ἡμῶν 19] αὐτων 230. κα ϑ[ᾶν. 

καὶ τῶν] κ 230. ϑἰαν. α τῶν Οοπιρὶ. ἅγπι, Οοάά. ἄνο. ἡμῶν 2] 

χ τ. Ἵερ. καὶ ὁ λ. σον} ο Ἅ. σοὺ καὶ ἷεο. 230. κ χαὶ ὁ λ. σου 

τού. αὶ καὶ Οορῖο- Μειηρῃϊς. ῖὼΏ Ἑά, ϊυηιρη. ὁ λαός] ο»ιπὶς 

δορμίμε Ατίη. 1. αἰΐαιε. Ατπι, Ἐά, εἰς] α τού. Ο(ορίο- Μειηρλίς. 

εἰ Οορῖο- 5814. ἴῃ Ἐά. ἹΜιΩτῖοῦϊ. εἰς ὀνειδ, ἐγ.} ἐγ. εἰς ὀνειδ. Ευΐ. 

Π ὀνειδισμ.} ονειδος 35. ἐγίνετο] ἐγένοντο ὙΠεοάοτεῖ. (υς 

ἴῃ Οοἀ. 229 π|ς0) ἴῃ Εά. ]. ς. ἐν τ-΄ᾶσι] καὶ ἐν π᾿ 337γ01;» 228. 

ΑΙά. ἐπ οριπῖδες ἰοεὶς Οορῖο- Μειηρ τ. ᾿η ἘΔ. Μωητετ.. ὼς τᾶσι Αταῦ. 

ΧΥΙΙ. Καὶ 19] κα Οοριο- Μειηρμῖς. εἰ Οορίο- 56 μά, ἴῃ ἘΔ, Μυη- 

(ετὶ. εἰσάκ. Ἔ ἡμῶν 148. εἰσᾶν. Κύρ. ὃ Θ. ἡμ.] Κυρ. οΘ. 

μ. εἰσακ. 239 48) τού, 211. ΑἸεχ. Κύριε] α 148. Αὐυρ. ὁ Θ. 

ἡμ.1 α ΜΙΠ81ε Ἀοτηδπυπὶ πρυΠ|. ἡμῶν] κα 232. (ορῖο-84}}4. ἴῃ 

ἙἘὰ. Μυμπίῖεί. τῆς τροσευχ,] 9γεεαιίοπεπι ἐμαηε (ας) ϑἴαν. τοῦ 

δέλου] τῶν δουλων 537)... καὶ τῆς δ. αὖὐτῷὉ Κἢξ͵Άκ. ΜΙΠΆιε Ἀοπιδπιιπὶ 

αυ.. τῶν δεήσ.Ἷ τῆς δέγσεως τ47, 230, 233. Αὐς. Οορίο- Μεπι- 

εἶτ. εἰ Οοριῖο- 88 1ά. ἴπ Ἐά. Μυηϊεῖ. δῖαν. 

λα Ἄσωι. Ο(οὐά. ταπττι ΠΟΠ ΟἹ Ε5. Δι. Εά. 

Αὐρ. κα καὶ ΜΙΠαϊε οτπαηυαιν υπυπ|. τὸ τρόσωπ΄. σον] -" ργαϊα 

ποριϊπὶς ἐκὶ Αττα. Οοἄ, ἀππ5. ἐπὶ τὸ ἀγ. σε] α 230. ἐπὶ τὸν λαόν σα 

{γπεὶ, ἔϑὰ ποι ἢς 410], ΟἸγγ τ. 1, 638. α σε πῃ. (οάά. οπηηδ5, ἴγ υ}5 

ταπίυπι ἐχοερτῖθ, Ατπι. Ἐά., σά αηδιβεαιίοπεε Ἱκαπὶ Ἀπ. Μμῥὲγ 

οεμπε ἐμιτα [απέμεπι -Οορῖο- ΜεΏρΒῖϊ. εἰ Οορῖο- 4} ἀ. ἰη ΕἘδ. ΜΜυηϊετ. 

ἐπ (απδιματῖο ἐμο στη Αυτῖςυἶο Αὐτη. (οά. ππῦ5. ἐπ (απόϊμανὶο πὸ πα 

υίσυϊο Ατπι. Οοά, πὰ αα5. τὸ ἔρημον] τὸ ἐρημωϑὲεν 230. τὸ 

αγιον 232. κα 37. λ οὐπὶ 44. ἰπ ςοπηπηαῖς Ομγί. 1. ο. ᾳ τὸ ΟΠ ϊσ. 

φιε ἀρίενία οἱ Αυφ. ἕνεκ. εἵνεκ. ΑἸεχ. ἕνεκ. σου] »γαϊα 

ποριἰπὶς μὰ Ἄττα, Οοά. ὑπι5, δῖ ποη Ἔχρηπηῖς Αττη. Οοά. δ]15. 

ἕνεκ. σου Κυρ.} ας πο δάϊυησις 824 ργαςθάεητια, χα οἰϊαῖ, Εις 1], 

48. σου Κύριε Κλῖνον] σου Κύριε. Κλῖνον (οπηρὶ. ΑἸεχ. ΟἸΐρ. 

σε. Κλῖνον ΑΙά. - ει πὶ ροῖ Κύριε (ορῖο- 5814. ἴῃ Εά. Μυπιεη. 

να Κύριε οὐπὶ ΑΙά. Αὐρ. Ατηι. Οοἀά. ταρλζαπὶ ποη ΟΠλ1165. Ατστη. ἙἘά. 

ΧΥΠ. ὁ Θεός μου] κα μου 34) 49) 00. “οπιῖπε ργεταϊῖς Αὐρ. 

α Οοριίο-ϑ6 14. ἴᾳ Ἐά. Μαυπτει. καὶ ἄκουσον] -Ἐ μὸν 147, 148. 

Ἀπ. τ. αἰϊϊΐσυς. Ασπι. ἘΔ. - γιεὶ συ) τ Ργ πο, εἴ οὐ} ρα πη ἐξ 15 

ἀυοῦι5 Ῥτὸ τηεϊοθεῖο {] πη ξϊ15, Θεός. καὶ ἐπάκουσόν μὸν ΤἸΠεο- 

ἀοτεῖ. ἵν, 112, εὰ Βαῦεῖ αἰϊδὶ υὐ γαῖ. καὶ Οορῖο- Μερἢΐς. ἴῃ 

ἙἘά. Μηυηϊεη. ἄνοιξ. καὶ ἄνοιξ. ΑΙεκ. τοὺς ὀφϑαλμ.] οεμίαπι 

Οορῖο- Μειρδῖτ. εἰ (ορίο- 54} 4. ἱπ Ἐά, Μυητϊεη. καὶ [δὲ] κα καὶ 

Οορῖο-Μεπιρπ ες. εἰ (οριο- 58 Πϊἀ. ἰδ] ά, ἡμῶν καὶ] α Ευΐ ἢ, 383. 

τῆς τοόλ.] ἀοπιμηι ἱπάπε εἰ συτῃ αὐϊϊουϊο Οθοῦρ. εν ἰδίοπεμι Ὀγα πλτ- 

τῆς Οορῖ. ἃ ὙΝ οἱάϊο οοἰΐατυ5. Οορῖο- δα. ἴῃ Ἑά4. Μιυηιοή. ἐφ᾽ 
ἧς} ἐν ἡ Ὑεοάοτεῖ. ἰπ σά. 220 π᾿εο, (εἰ ἐφ᾽ ἤ 'π Ἐά. ἰΐ, 121 ς, (εὰ 
ἴδ: υἱ Ναῖ. 'π απὸ ἅ1ο Οοά. ἐφ᾽ ἧς ἐπικέκλ.} φιεδ ἱπυοοαὶ Οορῖο- 
δδῃϊά. ἴῃ Εά. Μ]υπίε. μιβον φμαρ οἱ Αττη. (οάά. ταρτυ πὶ ποι οπι- 

παβ. Ατηγ. Ἑά. τὸ ὄνομα σου} σον τὸ ὄνομα ὙΠεοάοτεῖ. (υΣ ᾿'π 

"(οά. 220 τηεο) 'π Εά. 1. ς. κα τὸ Αγπι. Οοάά. πονεηῃ. ἐπ᾿ αὐ- 

τῆς] ἐπ᾿ αὐτὴ 36, 48, ςτ, 90, 2321. ΟΠΐξ. ἐπ᾿ αὐτω (0) 148. ἐν 
αὐτῇ ὙΠΜεοάοχεῖ. (υ Ἰῃ Οοἀ. 229 πιεο) ἰῃ Ἐά,]. ο. κα δῖαν. Ασην. τ. 

αἰϊϊφιε. Ἄττῃ. Ἐά. οὐκ] οὐτε 230. ἐπὶ ταῖς δικ.7 εν ταῖς δικ. 

22, 36, 425 48,231. (Βιγί. ν, τς 3. ΤΠιεοάοτες, (υς ἴῃ Οοά. 229 πιο) 

ἴῃ Ἑά.1. ς. ἐπ πρῆγα τωβηα Αὐσ. γόοριεῦ 7 β Παπὶ πογαπι (ορῖο- 

4 "0 

αὐτῷ] αντῶν 37. 
χαὶ ἐπίφ.] Ἢ πμοόὲς 

Μειιρδῖι. εἰ Οοριο-ϑα μά. ̓ῃ. ἘΔ. Μυπίεή. ῥιπῖ.} ἡμξις ργϑτηῖ- 

της ΧΙ], 22, 23. 26, 33» 34. 35» 36, 42) 48, 40) ς1) 90, 91, τού, 
148, 228, 230, 231) 232) 233- Οομρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. Ομῖρ. Οοριο- 

ἹΜερμῖ. πὶ Ἐά. ἹΜυπῖεῖ!. Αγαῦ. αεογρ. ἡμεῖς ΡΓδ πη ὙΠ οοάοτγοῖ. 

(ποη ἴῃ Οοά. 229 πιθο) ἱπ Ἑά. 1. ς. ἡμεῖς αὐτο ῥγατηϊπαης ὅς, 
14). “ἢ ἡμεῖς ΟΒιγῖ, νν 153. μος οοηβῇ ργϑεπ τς δῖλν. Οἴἶτος, 

ἐοη ἢ Ῥτοοταϊτοῖς υποῖβ Ἱποϊαίαπι δῖαν. Μοίᾳ. βιπῖξμεν) ριπῆωμεν 

430. ριπίομεν “6, 42, 48, ς1ν τού, 531, 233. Ομσ. ἤς Ὑπεοάοτοεῖ. 

(υι ἴῃ Οοά. 229 το) ἴπ Εά. 1. ς. 1κἀ [θεῖ υἱ δῖ, ἴῃ τηοὸ δἰο Οοΐ. 

ἐπιρριπίομεν 4332. ΟἸμτγ. 1. ς. 7αδ]ανίπιι: ΔΜ. τὸν οἰχτιρμ. ἡμ.] 

α ἡμῶν ΟἸρ. τὸν ἕλεον ἡμῶν ΟΠ νς, 1. ο. ῥνέζονι ποβγαπι Αυν. 

ἐνωπιόν] ἔμπροσθεν Ομιγί. ]. ς. τοὺς οἰκτ. σον τὰς τα.] »εάεῖοον- 

ἀϊαπι ἱματὶ φμα μα οἱ Δυξ. Οορῖο- Μειρδϊῖ. οἵ (ορίο- 54} 14, ἴῃ 

Ἑά. Μυμίεή. Κύριε] κα 23» τού, 230. Αυρ. Οεογρ. 

ΧΙΧ. Εἰσακουσ. , 2390. -Ἐ ὅν Ὑπεοάοτεῖ. (υξ ἴῃ Οοά. 229 

τηθο) ἴῃ Ἐά. ἢ, 1236. -ξ ποῦ Οοριῖο- μιὰ, ἴῃ ΕΔ. Μυπτοῖ, ργορές 

φγθτηῖς δῖαν. Οἴτορ. εἰσαν. Κύρι:] 36. Κύριε, ὥκουσ. Αἰεκ. 

Τοπιὶμε αμαϊ, 7)ονεὶπο (4) (εοτρ. ἜΘ εὼς περ (ορῖ. ἃ Μ)οϊαϊο 

ςοἸ αι. ἱλάσϑητι) εχρήπις αγίασον δ'αν. Οἶτον. δχρτγιπι 

καϑάρισον 8|αν. Μοίᾳ. ἱλάσϑ. Κύριε] , Κύριε 220. Κύριε, 

ἱλώσϑ. ΑΙεκ. τρόσχ. Κύριε] α Κύριε 147. Κύριε τορόσχ, ΑἸεκ. 

Ἔ ακουσας τ1οθ. -Ἐ τοιῆσον 22) 33») 33» 30» 43) 43, 49. ς1, 900, 

οἷ) 148, 228, 231) 232) 233. ΑΙά. Ὁ ἰάδῃιν οὐ δὲ ΡΓΠΉΠῸ 23. 

 χαὶ ποιήσον 62, 147. ϑῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ εδάεηι, ἱεὰ χαὶ ἴῃ οδαταῦ. 

τοϊπογο, ΔΙοχ. “Ἐ ποίησον Κνριε 34,230. Οοαιρὶ. Οὐ. -Ὁ Κνριε 

ποιησοὸν 1, -Ἐ 3ς ᾿γοβίεν ’ς (ορτο- διά. ἴῃ Ἐά. Μυπίεθ, πιᾶγρο 

Αἰϊα τηᾶὰ ἐν τῇ ταίδεια σον 36. μὴ] καὶ μὴ ΧΙ], 22, 23» 33» 

34)35. 36, 48, 40, 51» 62, 90, 91, 130, 147» 148) 238, 231, 232, 

“133. Οοπρῖ. ΑἸά. ΟἸς. δ[αν. Μοίᾳ. ΘἼογρ. ἅττη. τ. αἰϊΐψυε. Αἰπῃ. 

ἙἘὰ. καὶ μὴ, [εὦ καὶ υἱποὶσ ἱποϊυάϊε, ΑἸεκ. ἕγεκ. σον] α Οοριῖο- 

δαἰιϊά. ἴῃ Εἀά. Μαυμῃιεί. ὁ Θεός μου] Κυριε Ργεευτθηῖ, 33») 49, 

909 915) τού, 228, 230, 233. Οοπιρὶ. Αἰεχ, Οοριο- Μεπιρμῖς. ἴῃ Εὰ. 

Μιυητε, Κύριος ργαπητς ΑἸά. ο Θεὸς ἡμῶν 36, 89. ἐπὶ- 

κίχλ.] κεκλητᾶι 147. εἐπικεχλήμεϑα 230. ἐπεχλήϑη Επ]. 1, 383. 

ἐπὶ τὴν τοόλιν σου] ἐπ εἰνίαϊς ᾿μαὰ {μβεν εἰνμαίει Αὰσ. ἐπ κγός μια 

δ51αν. Μοίᾳ. ἐπὶ τὴν τόλ. σον καὶ ἐπὶ τὸν λ. σου] κα 230. κ καὶ 

ἐπὶ τὸν λαόν σου (εχ ὁμοιοτελευτῷ Τογίαπ ἴῃ νοςς σα) Ατηγ. 1. αἰϊΐαυε. 

Ασῃι. Εά4. Μιρεγ βορκίμπι μπεπὶ ἐπ πγόφ μα ὅιαν. ΟἸτορ. 

ΧΧ. Τοΐϊυπὶ οοπηπια δὶς (οτὶρίππι, 164 ἐεουπάλ νἱος ἀεϊείμη), τοὔ. 

καὶ ἔτι] ἔτι γὰρ Ὑεοάοτει, (ες ἴθ Οὐά. 220. πιςο) ἴῃ Ἐώ. 11, 1537. 

Ἔοχρεϊπης ἔτι δὲ δ'δν. καὶ Ομ γί. νὶἱ, ἱπ σοπγηλεηῖ. ρεγρεῖμο ἴῃ θδη. 

Αται. Οοάά. ταπίυπι πο οπηποβ. Ασῃι. Ἐά. ἔτι---ριπίαντ.} ὑτὸ 

Ἡἷϑ εἴ 115 ιια ἰδ ἰηςοαοςηῖ ἐγασιὶ ἰλητιπι μαθεῖ Οοριῖο- Μεμηιρ τ, 'α Ἑά. 

Μυαϊοτὶ.. ἐμοῦ} μα ΧΙ], 26, 33, 34» 35. 36) 48, 49, 51» 62, 90, 

91), τοῦ, 147) 148, 228, 230, 231) 232, 233. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἴεχ. 

Επύΐ, 11,381. ὙΒεοάογει. (υς ἴη (σά. 229 60) ἰη Εα. ]. ς. ἐμοῦ 

λαλ.] - ἕν τὴ προσευχὴ 230. ἐρφαεόαγ Οορῖο- 84 |4. ἰη Εά. Μυη- 

ἰοῖ, καὶ τροσευχ.] α ἴῃ Ὑμεοάογει! (οά. 220 πιέο, [εὰ μαδεῖ 

ΓΑΔΓΡῸ 8114 τηΔΏ1ι. προσευχ. καὶ ἐξαγ.} μου ΑἸεχ. ογαιίηπειπ 

Μεὶ εἰ εοηξεβας βυπ Οορῖο- 58), ἴῃ Εά. Μυητεή. τὰς ἁμιῶρτ. τ᾿ 

-τῶὼς ὡμαρτ. 491 λα αἰτετιιεγ, εἴ αυδε 115 ἱπτεασεηῖ τού. Οὐρῖο- 814. 

ἴῃ Εἀά, ἹΜυπίοι. ἀμαρτίας 19] ἀνομίας Ὑπεοάοτεῖ. (που ἰι (οὐ. 

220 της) ἴῃ Εα. 1. ς. μου 15] α Ὑπεοάοτεῖ. ἱπ Οοά. 229 πῖθο, 

(ἃ Βαδεῖ ἰπ Ἐ4.1.ς. τῇ λαΐ μου] λαον τλπίιπη 233. ἃ μδ τα. 

Οοάά. τϑυῦτη ἤθη οπιημεβ. Ασα. ΕἘά, Ἰσραὴλ) τοῦ εν ἴσρ. 232. 

Ιερουσαλημ 230. καὶ βιπ1.1 αὶ καὶ 3ς. ῥιπῆουντ.  ριπῖοντ. 

τοῦ, 230. ΟΠΐγ. ΟἸ γί. νἱ, 1. ο. ἂς Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ (οά. 229 τῆεο, 

[εὰ υἱ Ναῖ. ἴῃ Ἑά. Ἰ. ο. τὸν ἴλεόν] τὸ ἐλάϊον τού. εἱπε βέξοε μια 

δυϊίουϊο 5]αν. Μοίᾳ. 5. κων ῥγαβπνεῖς, εἰ ρυπέϊα ΡΓῸ τηεϊοδεῖο {υὺ- 

)υμπρῖς, (ἢ) δῖαν. Οἰἶτορ. ἔλ. μὸν] Ἔ καὶ τὴν δεησιν μοὺ 211. 

ΚΕΦ, ΙΧ, 

ΤΠ 

10. 

20. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΚΑ: 
ΕῈ ᾧ, ΙΧ. 

21. 

᾿οδαγαέξ. σϊποίε ΑἸοχ. 

ρ 5 ᾽΄ ἰὴ ,»κΒι͵, . ων “ . ἰοὲ Ἕ φ. “ ει ρῳ Ν τοῦ Κυρίξ τὰ Θέδ μοὺ περὶ τῇ ὕρους τ ἁγίου, Καὶ ἔτι ἐμᾷ λάλδᾶντος ἐν τή “προδϑευχῆ, χαὶ ἰδὲ 
ΣΧ : Ν ΔῚῸ» 3 “͵,͵͵ενηἤἢ 3 ρ 3 ἰωὲ ᾽ ἈΦ Γ φ : αγήρ Γαθριὴλ, ὃν ἴδον ἐν τῇ ὁράσει ἐν τῇ ἀρχῇ, “πετόμενος, χαὶ ἡψατό μου, ὡσεὶ ὥραν ϑυσίας 

ε ᾽’ » ᾽’΄ ΄ ᾽ φ᾿ ϑώ ρε ἐσπερίγης. Καὶ συνετισὲ με, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμξ, χαὶ εἶπε, Δανιὴλ, νῦν ἐξῆλϑον συμξιξδάσαι 2 ΕῚ ΕῚ ΩΣ ρΦ Σ  ς»»ῳ “Ὃ ΕῚ ρὸ Μ σε σύνεσιν Ἐν ἀρχῇ τῆς δεήσεώς σου" ἐξῆλθε λόγος, χαὶ ἐγὼ ἦλϑον τῇ ἀγαγ[εἴλαί σοι, ὅτι 
ΧΝ 3 9 [δὰ εχ Ν Ν, 3 9 » ρ, ς΄ Ν ΄ 3 “κςε ; ε 7 ς ἀνήρ ἐπιϑσυμίων εἰ σὺ, καὶ ἐγνοήϑητι ἐν τῷ ῥήματι, χαὶ σύνες ἐν τῇ ὁπ]ασίᾳ. ᾿Ἑξδομήκοντα ἐδ. 

΄ ΄ .Ν Ζ΄ “ΣΝ ΄ ἮΝ ἰῷ δομάδες συνετμήϑησαν ἐπὶ τὸν λαόν σε, χαὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, τῇ συντελεσθῆναι ὧμαρ- 
7 ς ν᾿ μ᾿ ΄ ε ΄ Ν 2 “ ν 9 ΄ " ὦ) ΄ Η ΄ τιαν" χαὶ τὰ σφραγίσαι ἁμαρτίας, καὶ ἀπαλεΐψαι τὰς ἀδικίας" καὶ τῷ ἐξιλάσασϑαι ἀδικίας, 

΄“ ,“" δ ἰφω ΄ 9 5 ΄-, φι ΄ ἴω} καὶ τϑ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον" χαὶ τῷ σφραγίσαι ὅρασιν καὶ «προφήτην, καὶ τοῦ χρίσαι 

νοοΐ μὰ τ γα πλϊ, ἐξ ἄθο ρυπέῖα ῥργὸ πρεϊοδεῖο ζ] υηρὶς, Αὐτη. τ. 
ἐναντίον} ἐνώπιον 62, 147. εναντι 415. ΟἸγΥ, νὶ, Ἰ. ς. Ευΐζ Ι. ο. 
τοῦ Κυρ.} κα 1Π|, 3ς, τοῦ. τοῦ 25, 33) 34, 36, 42, 48, 40, ξ΄, 62, 
90, 130, 147, 148, 228, 230, 231) 232) 233. (ΟΠΊΡΙ. ΑΙά. ΟΒιρ. 
ΟἸΎ . νἱ, 1. ς. Ευ1. 1}. ς. Οτογρ. λ τοῦ ὙΠοοάοτεῖ, (υζ ἴῃ Οοά. 229 
τω 60) ἰπ Εὰ. 1. ο. (δὰ μαθεῖ ἴῃ ὑπο αἱίο σοά. τοῦ Κυρ. ἴῃ σβαγαέξ, τηϊ- 
ποῖα ΑΪοχ. Θεξ μου] Θ. ἡμων 233. περὶ τοῦ ὄρ. τῇ ἀγ.] 
α 230. ὙΓπεοάοτγεῖ. (αἴ ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐάὰ. 1. ς. Αγ. Οοάά. {δχ. 
Απη. Ἐά. ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ ἅγιον Οοιπρὶ. ἐπὶ τῇ ὄρ. τῇ ὧγ. ΟΒεγῇ, 
νἹ, Ἰ. ς, Εύ1. 1, 381. τῷ δηῖε ἁγίξ Ασηγ. ΟὉοάά. πόνο. - Κυριε 
του Θεου με ΧΙ]. Ατὰθ. -Ἐ Θεοῦ μον 23, 62, 14). -Ἐτοὺ Θες μδ 

22,33» 34γ.36, 48, 49, ξτ, 90, 130) 148, 228, 231. 232. Οοιηρὶ. 

ΑἸΙά. ΑἸεκ. Ομγγί. νἱ, 1. ς. Ευΐ, 1. ο. Οορῖο- Μειηρηΐξ. εἰ Οορῖο- 
ϑδῃ]α. 'ἰπ Ἐά. Μυηίετ. -Ἑ μου τε Θὲξ 91. -Ἐ του Θεου Ἡμῶν 233. 

Ἢ τξ ἁγίου τῇ Θεοῦ μου ((ξὰ τοὺ ἁγίου ποι μαδεξ (οά. 88 πιειι8, εχ 

400 εχρτγεῖδ εξ Ἑάϊπο) Ομΐρ. -Ἐ πιο Οορὲ. ἃ ὙΝοἱάϊο ςοἰϊαῖι5. 
Ἔ ἐμ: 8ῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧῚ, Καὶ 15]... 230. Οορῖο- Μεπιρμΐι. εε Οορίο- 84 ῃϊά. ἴῃ Εά. 
ἈΤυπίεη. ἐμ] με ΧΙ], 33, 34,3ς, 49, 62, 87, 90,91, τού, 147, 148, 
528, 230, 232, 233. ΟοἸηρΙ. Α]ά. ΑἸεκ. Ευΐ, 11, 381. Ὑεοάοτγοι. (υἵ ἰπ 

( οὐ. 229 πιςο) ἱπ Ἐά. ἰϊ, 1237). ἐμξ λαλ.] -Ἡ καὶ πρροσευχομενε 3 ς- 
ΑἸεχ. Ἢ καὶ προσευχόμενος ταδπάοίδ τού. προσευχῃ] -ἵ μοὺ 

230. χαὶ ἰδοὺ] α καὶ 111, τοῦ, 148. Τει. Οορίο- Μειρηΐϊς. εἴ 

(ορίο- 5414. ᾿ῃ Εά. Μαηϊειῖ. οἰνὴρ] κα 34. ο ἀνὴρ 23, 20, 33; 
36, 48, 49, 62, 90, 91, 1479) 148, 228, 231, 232. ΑἸά. Γμρ. Ευ, 

Ι. ς. Αἴ, σ.Ἅ ἴδον] εἰδὸν 46, 33, 36, 48, 90, 148, 228. Οομηρὶ. 
ΑἸά. Ομϊς. Ευΐ. 1. ς. ἄς Ὑπεοάοτεῖ. (Ποη ἴῃ Οὐά. 220 τηθο) ἱπ Ἐά. 
Ι. ς. ἐν τῇ δρ.} Ἔ μου 22, 34» 36, 48, ς1,) 230, 231) 233. ΟΠ ΐφ. 
ἽΠεοάοτεῖ. (υτ 'π Οοά. 229 πηεο) ἰπ Ἐάὰ. 1. ο. αὶ Οοπιρὶ. Ευΐ, 1. ς. 
τῇ ὁρ. ἐν τῇ ἀρχῇ] ἱπ ,θπιπὶϊ ἐπίεῖο ἴᾺ Ὅπο 1. [δὰ ἐπ νὐβοπε ἐπ ρυϊπείρίο ἴῃ 
ΑἸ1ο, Τ ει. τῇ ἀρχῇ] -Ἐ μον 230. ἡ τῇ ὙἜΒεοάοτγει. (υἱ 'π Οοὐ. 
220 Τη60) ἴῃ Ἑά. ]. ο. πετόμ.} τεέταάμενος 233. πατομενον (ἢς) 
26. πετῶμ. ΟΠιγῇ, νὶ, ἐπ σοτητπεηῖ. ρερεῖυο ἰπ ὕλη. -Ἐ εν στὲ- 
τάσμω 62, 1417. τεϊοοίον σοίαης ἴα ὑπὸ 1. 1εἀ φοίαπε ταηζαπὶ ἴπ α]ϊο, 

Τοεπ, καὶ ἥψ. μο0}] α μου Ομ υγῇ, νὶ, ]. ο. δἰ σρῥγορίπφυαυ! οελὲ 

ἴῃ ὕηο0 ]. {εὰ εἰ ολ σὴ πο ἴῃ αἴϊο, Τοῦ... κα καὶ Απη. Οοαά. τδηζιπὶ 

ΠΟΠ ΟἸΠ65. Λί. Εά. ὥραν} αὶ Ασπι. σ. ἑσπερινῆς] ἑσπερινῇ 
(ας) ΑἸά. 

ΧΧΙ]. Καὶ συνέτισέ με] καὶ ἀνεξησεν μὲ 35. καὶ συνέξησε μὲ 
ὅ5, 147. καὶ ἐσυνέτισέ με ΟΠΐγ. α Ὑεοάοτεῖ. (υζ ἱπ Οοά, 229 
1ῃ60) ᾿η Εα. 1), 1237). κα καὶ, εἴ -Ὲ μὲ ἐπε μηρονετα, (οριο- Μερἢ. ἐπ 

ἙἘά. Μυπῖεῦ. φημεηαυΐ ταρῖαπὶ παρεὶς Οορίο- 5614. ἰδ] ά. καὶ 

ἐλάλ.] α καὶ Οοριο- Μεπιρμῖε. ἰπ ΕΑ. ΜΜυηιο. μετ᾽ ἐμᾷ] «ὦ πιε 
ϑίαν. καὶ εἶπε] τῇἮ μοι 230. ἡΐεεης Οορίο- Μειρβίι. εἰ Οὐορίο- 

δ: ῃ14. ἴα ἙἘά4. Μυπιεί. ἐξηλϑ.1 εἰδὲ υδπὶ Οορῖο- δα. ἰπ Ἑά. 
Μυμηϊιεή, συμξιδ.} του συμξιξ. ὁό2. του συναναθδασαι (ἢς) 147. 
ἤρσενε 16 εἰ ζαεσονε ἐμ ηεἰδέμετε ( ορῖο- διά. ἴῃ Ἑά. Μυητειί. σε) 

λα Οουρ!. , Εὐυΐ, 11,281) 164 Βαῦεῖ 11, 382. Βὶς ρίδης ἀϊπίηρυϊς 
ΑἸά. σύνεσ.] κα 33, 87). ΑΙά. [ωργαίοτίρι. δ δα πιᾶπ 228. 
σύνεσιν Ἔν ἀρχῇ τῆς δεήσεως σον" ἐξῆλθε) σύνεσιν. Ἔν ἀρχῆ τῆς 

δεήσεώς σου ἐξηλϑε (οπιρὶ. Αἰἷεχ. ΟἸἷρ. ὙΜεοάογεϊ, (αἱ ἴῃ Οοά, 229 
πι60) ἴῃ Εά. 1. α. 

ΧΧΙΠ. Ἐν] διοτι ἐν 233. σου} α 111,33) τοό. διαδεῖ ἴῃ 
ἐξηλϑε] υεπῖ! Οορῖο- δδῃϊά. ἰπ Ἐά, Μυπ- 

τε. λόγος} ο λογ. ΧΙ], 235. 26, 335 36, 42, 48, 49, ξ1) 62, 87» 
90, 91.) 1475) 148, 228, 230, 231) 232) 233. (ΟὨΡ]. Αἰά. ΟΠ γί. νἱ, 

ἴῃ σοπηηθηῖ. Ῥεγρεῖυο ἱπ δ. Ευΐ. 11, 181, 382. ὙΓπεοάοτεῖ. (αἵ ἰπ 

(σά. 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1. 56. ο λογ. ὅτος 34. καὶ ἐγὼ] α Οοριῖο- 

Μειρ εἶς. ἴῃ Ἐά. Μαυμπηιει. ἦλϑον] εζηλθον 35) 49, 905) 232. 
Ἔ ἐκ τοῦ ουρᾶνε 89. νέπὶο (ορῖο-ϑαἰὰ. ἴπ Ἐ4, Μυπιεή. τοῦ 

ἄναγ.] τον ἀπαγί. 34. κα τοῦ Ζ6. Αἰά. Ευΐ, 11. ες, ἐπιϑυμιῶν] 
εοησηδίμοοης Τὰ], Ἠ ]ατῖο. εἶ σὺ] σὺ εἰ 23) 42, 62, τοῦ, 147. Αἴεχ. 

Ευΐ. 11. ἐς. ἔς Ὑβεοάοτγει, (υς ἰπ οά. 220 πιεὸ) ἴῃ Ἐά. 1. ς. , εἴ 
40, 90. καὶ 25] ἐρίνωγ 1]. Ἠδαιῖο. δἰ ππῆς ὥθοῖν. Ασγηλ ας 
α Οοριο- Μειηρίετ, ἴω. ΕΑ. Μηιηιεη, δίαν. δἰ φυορίεν ἀος Ατον. Οοαά: 
ἰΔητι πὶ πο Οἰηπθβθ. Ασνῃ. ἙΕά. ἐννοήν).} δε Ργαδυλταηξ Οοριο- 
ΜΜεπιρῖς. εἰ (ρίο- 5414. ἴῃ Ἐά. Μυπτειῖ. ἐν τῷ ῥήμ.] ἐπὶ τω 
βΜ. 2333. ἐπὶ τὸ ρήμα 230. “ σὸν 89, 130, 230. (ὐεοῖρ. ἐπ 
2᾽οέρημα [ι]. ΗΑτο. ἐπ οἱρίδες μὲς Δταῦ. καὶ σύν. ἐν τῇ 6π|].} 
λ ΟΝΪς. σύνες} ἐξο 11εἰ ρενε ἡαείαηι 6 Οὐρῖο- 44, ἰπ Εὰ, Μυη- 
τεή. ἐν τῇ ὁπΊ.} ἐπι τὴ οπῖ. 230. -Ἐ σου 130, 230, 233. Οεοτρ. 
Ἔ ὅτι ἀνὴρ ἐπιϑυμιῶν εἶ σὺ (ἢς, Ἰοεῖ εχ τερεῖίο) Επ7, ἢ, 48ς, [εἀ 
ποη Ἔ Ποῖ, 382. νυὐβοπεη 7]. ΗΠ ἸΑτῖο. γουείφείοπεηε (ὐορίο-δ4}14. 
ἴῃ Εἀὰ. Μυπτει. 

ΧΧΊΙΨ. συνετμήϑ.1 συνἤελεσθησαν ὙΠεοάοτεῖ. ἰπ Οὐά, 229. πιθο, 
[εὰ υὐ Καῖ. ἴπ Ἑά. 11, τ5238. ,Μμαίκις πὶ Οορίο- 4} 4. ἴῃ Εά. Μυη- 
τετῖ. ἐπὶ τὸν λ.7 ἐδ ρορκίο 81αν. λαόν σου] Δ. μου 130. 
Οὐδηι ᾿εέϊτίοποηι σεται οεἱξ Πᾶιὰ ὀχΌ δ ἰῃ Οοάϊος 4ιῸὸ υἷι5 εἢ 
ὙΓμεοάογεῖιι5, πηι νἱάς ἰπ Εἰ. 1, 1239. Ἰσραὴλ ΑἸεκ. καὶ 
ἐπὶ πόλ. τὴν ἀγ.} α Ομυγί, Πΐ, γγα, τὰ μαδεὲ αἰϊδὶ. δὦ δ αγδὲἊ ΧΩ Ζ) 
δίαν. εἰ ἐπ εἰυϊαίενι )εγω αίεπι 7]. ἩΠ]ατῖο. - σου 22, 46, ςι, 
331. Αἰεχ. Εύ!, 11, 382, 383. Ὑπεοάογες. (υϊ ἴῃ Οὐά, 220 πη60) ἴῃ 
Εά. 1, 1228. Τεπ. σου {υργαίςρι. 228. ΕυΠ σου (Ὁ κὰκ ἴῃ οοῦ- 
τεδεϊοῖθιις τῶν 6 εἐχεπιρίατίθυβ πιοπεὶ Ευΐ, ἰΐ, 384. τοὺ συντ.} 
ΡιτηἸτυπς ἕως τοῦ παλαιωθηναι τὸ παραπῆωμια 22, 34) 36, 48, ςι, 
231. (δὶς. Ὑπεοάογεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229 πηξο) ἰπ Εά, 1]. 5. εδάδιῃ 
ζυργαίοτίρια 228. εράεπι ῥγροπηϊτες, αἰδ αυοά ἔπε το, ΟΠτγί, ἱ, 64. 
Ὠὶς φμοαμψιε ἱπυείεγειπν αἰεἰἰζμρι ἰλίετὶ ὝΤετ. ῥγαιντῖς σα οὐϊῥηε- 
γαπάα φμά ἀεκεῤὶὲ πιαΐᾳ 71. ἨΠατῖο. Τεϊμάθ μαθθηϊ καὶ τοῦ συντ. 
22,347 36, 48, 41, 231. ΟΠΐξ. καὶ τοῦ τελεσϑῆναι ὙΠεοάοτεῖ, (και 
τοῦ συντελ. ἴῃ (οἀ. 220 τη60) ἴῃ Εά. ]. ς. εὡς του συντελεσαι 46. 
τοῦ συντελέσαι Αἰεχ. Ηἱρροῖγε, ἴῃ ῬΔη. τοῦ τελεσθῆναι {επηεῖ, 16ἀ 
ες ας. {επιεῖ, ΟἸαγί, 1. ς. τοῦ συντ. οὧἦμ.} α Τεπ. ἀμαρτίαν) 
ἁμαρτιᾶς 230, 233. Οδιγί. 2, 643. ἔς Αἴδδη. 1ϊ, 248, 164 ἰδὲ αἱ 

Ψι. καὶ τοὺ σφραγ. ὧμ.} κα Ευΐ, ἱϊ, 382, [δὰ παθεῖ 4110]. τε 
σφραγ.} α τοῦ 26, 432. σφραγίσαι} σφραγισϑῆναι Αἰβδῃ. ἱ, ό,, 
ἴξὰ 4110] υὐ ψαῖ, - ὁρασιν 3ς,) τοό. -{- ἰΙάδπλ πηςἷβ. Ἱποίαΐ, ΑἸδχ, 
ἁμαρτίας] ἀμαρτιαν 45. Ὑπεοβογεῖ. (ποη ἰπ Οὐ. 229 πηθο) ἰῃ Εά, 
ἱ. ο. ἀνομίας Ογτ. ΑἹ. ν, 374. Απῃ, Οοὐά, τληΐυπιὶ πο οπιηςβ. 
Απη. Εα. καὶ ἀπαλ. τὸς ἀδ'] α ἸὙΒεοδοτεῖ, ἴπ Οοά, 220 πιεο, 
[εὰ πο ἱπ Ἑά.]. 5. α Τ τ. δ5]αν. Μοίᾳ. α καὶ Οορίο-ϑδῃ!ά, ἴῃ 
Ἑ4. Μυπίεή. ἀπαλεῖψ.} ἐξαλειψαι 139. τοῦ ἀπαλειψ. 22, 46, 
36, 48, ς1,231. ΟΝϊς. Ηἱρροϊγε. ἴῃ γ4η. ΟἸε. ΑἹ. 293. ἧς Ευΐ, Ιὶ, 

381, εἀ Δ1}01 υἱ Ναῖϊ. ἀπολειψαι 230. ἄπαλ. τος αἀδ. καὶ τοῦ 
ἐξιλ. ἀδ.} “ἀ εχογαπάας ἐπ βίας οἰ αδοίοπάα «ἰεἰϊδῖα 7]. ἩΠΑτῖο, 

τὰς ἀδικ.] , τῶς 34) 48, ς΄, 231. κἍ τῶς (84 Βαδεῖ ἴῃ Οοά. 88 
τΏΘΟ, ἐχ 400 ἘΧργεῇλ ε) ΟἸὶσ. α τὰς Εὐ7ὶ 1, 384, [64 Βαθεῖ ποη {6ηγεὶ 

[Δα Π) Αἰ]. α τῶς Ογτ. ΑἹ. ν, 372. οἱ Ηἰρροῖγι. ἔἕοστίς ἴῃ Ὅλη. 

ἀδικίας 15] ἀνομιας ΧΙ], 22, 33,34» 35. 306, 42, 48, 49, ςι,) 87, 9ο; 
91, τοῦ, 148, 228, 230, 231, 232, 233. (πρὶ. ΑΙά, Αἰεκ. ΟΠΐρ. 

Ευΐ, 11, 381, 382, 384. ὙΠεοάογεῖ. (πο ἱπ Οοά. 229 πιο) ἰη Εά, 

Ι. ς, ἀμαρτιας 89. ὥς ἴοτῖε ΗΙρροῖγι. ἰπ Ῥαπ. -Ἐ πονγα: Οορῖο. 
ϑδῃ]ά.. 'π Εά. Μυπιεῆ. τοῦ ἐξιλ.} α τοῦ 87), 230. τοῦ ἐζξελασασ- 
ϑαι τοῦ. ἀδικ. 29] τὰς ἀδικ. Αἴῇθδη. 1, ό4. ἀδικίαν ΤῊδοάοτει, 
(πο ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἱπ Ἐά. 1. 5. κα ΟἸ δα). ΑἸ. 1, ς., -Ἡ ποβγσε 
Οοριο- 8814. ἴῃ ἘΔ. Μυπηίεῆ. τοῦ ἀγαγ.] του αναγαγ. 34. κτῇ 

240. Ευΐ, 1, 2381, (δά 4181 δὶς υὐ δῖ. δικαιοσ.} εχρχίπγιπε 
διαϑηκηνΟορῖ. Α ΝΥ οἷάϊο οοἸΐδιι5, Οοριο- ΜεπρΗΐτ. 'πὰ Ἐά, Μυη- 
τοῦ, καὶ τροφ.] κὦ εἰ ἃ ῥγορή. 51αν. ΟΥἶγορ. καὶ τροφήτειαν 210. 

Οομηρὶ. Αἰμδη. ἰϊ, 48. [0]. ΗΙἸΑτῖο. [,λτῖπυ5 ὑπ Αἰϊ05. Αταθ. ἔς 

ΤΠεοάοτεῖ. (α ἰὰ Οοά. 229 πηεὺ) ἷπ Εα. 1. ς: εἰ ἢς ἐοτίε Οτρεποθ 
Ἰρίς, ἡἰἢ Ξε ε]]Ἰετῖς ἰμίεγρσεβ. ΨΊ46 φοπιπηοηΐῖ. ἰπῃ ΜΔ, ἱ, 89. εἰ 2γο- 

»ἀοιίανι ἵν πο 1. [εὰ οἱ φγορἠείαπι ἴῃ αἰϊο, Το. καὶ τῷ χρ.] κα καὶ 
Οοριο-ϑδηϊά, ἱπ Ἑά4. Μυπίεήύ. τῇ χρῖσ. ἅγιον] μπόϊης οἱ πιπὶρεπέικε 



: 

! ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ, 

Ζ Φκσ ρϑ 9 ρὸ -ς ἰδὲ 9 ρὸ 

ἅγιον ἁγίων. Καὶ γνώση καὶ συσήσεις ἀπὸ ἐξόδα λόγε τῇ ἀποχριϑῆναι, χαὶ τῷ οἰχοδομῆσαι Ἵερα- 2ς. 

σαλὴμ, ἕως Χρίςου ἡγουμένου, ἐδδομάδες ἐπ]ὰ, χαὶ ἑδδομάδες ἑξήκοντα δύο" χαὶ ἐπιςρέψει χαὶ 

οἰκοδομηϑήσεται πλατεία, χαὶ τεῖχος, καὶ ἐκχενωϑήσονται οἱ καιροί, Καὶ μετὰ τὰς ἐδδομάδας. 56. 

τὰς ἑξήκοντα δύο, ἐξολοθρευθήσεται χρίσμα, καὶ χρίμα οὐχ ἔςιν ἐν αὐτῷ" χαὶ τὴν πόλιν χαὶ 

τὸ ἅγιον διαφϑερεῖ σὺν τῷ ἡγουμένῳ τῷ ἐρχομένῳ, ἐχχοπήσονται ἐν χαταχλυσμῷ, χαὶ ἕως τέλους 

πολέμου συντετμημένου τάξει ἀφανισμοῖς. Καὶ δυναμώσει διαϑήχην πολλοῖς ἑξδομὰς μία" χαὶ 37. 

΄ 
|| 3 “ᾶἄ,ᾳὌᾳς 7; “|͵,θε Ν᾿ 2 ͵ 7 Ν Ν ΧΩ ΝΟ Ν ; τ 

Ι ἐν τῷ ἡμίσει τῆς ἐδδομάδος ἀρνήσεται μου ἡ ὐϑὸν χαὶ σπονδῆ, καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν 

3 Ν Φ{ ἴῶς Ἰῶν ᾿ ΗΒος 

ἢ ἐρημώσεων" χαὶ ως τῆς συντελείας χαιρδ συγτελειὰ δοϑήσεται ἔπ! τῆν ἐρήμωσιν. 

φαπέις δαπόίονεπι Οἰγῖβως Οτῖρ. ἴῃ ἐχρὶ!ςατοπε νειθοσιηγ Ὀδυῖοῖ 5, 229 23» 33» 34. 35» 30» 42» 48, 49, 51, 62, 87,91, τού, 147, 148, 

Ἰ. ο. μὲ κηραίμν (απέλες: Τεῖ. 70]. ΗΠ Πατῖο. κμηρείμ απᾶης Ἠείγ ἢ. 248, 210, 2315. 232, 233. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. Ομῖς. ΟἸεπι. ΑἹ, 

ἃΡ. Δυρ. Τιαϊμυιβ υπ}5 4[115. ἀγίων] (αηδ ες Αταν. Οοαά, ἴδχ. 403. Εὐ]. 1}, 281) 396. Ομεγῖ. 1, 644, εἴ νἱ, ἴῃ σοπητηθηϊ, Ρεγρεῖυο 

Απῇ. Ἐά. μαμέξογηιπι ΟὐΠη δῦουϊο Δι. (οὐά. πονεπ). ἰὼ ὕλη. Τβεοάογες. (υς πὰ Οοά. 229 τ6 0} ἴῃ Ἐάὰ, ἱϊ, 1248. Τεπ, 

ΧΧν. Καὶ 1, Ἄτην. Οοὐά, τδυταπὶ πὸρ ΟΠΊΜ65. πη. Ἑ4ά. ὈὍδορι. ἃ ῬΥοιάϊο οοἸϊαῖα8. Οορῖο- Μειηρ τ. εἰ Οορίο- 84. 'π Ἑά, 

γνώσῃ] γνώσεις 34. γνώση καὶ συνήσ.] ,εἶέε εἰ ρεηβρίεῖεε εἰ μεμοϊπρεε Μιυαϊεή. 8αν. Ατπι. (οὐδ. τάηταπι πο οὔηπ65. Ατπὶ. Εά. εἐγκοπησ. 

ἴω Ὅμ0 1. [δὰ ἐπέοίρε εἰ οοπ ες ταπῖυηι ἴῃ αἷϊο, Το, ἐξόδου} ἱπϊο 53,35» 87. ΑΙ4ά. συγκοπήσ. Ομτνΐ. ἱ, 6445) 1φἀ 101 αὐ Ναῖ, ἐν 

ΡῬτοίρεγ. κα ϑίαν. ΟἸΠΌρ. ἐξέδ. λέγ.] λόγ. ἡμερῶν ἐξόδου ΟἸγγί. χατακλ.] ὡς ἐν καταχλ. 22) 34») 42) 51) 231. (οπιρί. Ομ. ΟἸνγί. 

1, 7745, (εὰ ἰδ] υἱὐ Ναῖ. λόγου) κα τού. τοῦ λόγε Ονγ. Ηϊοτοί. 1]. ες. Τεπ. 5᾽αν. ἔς Τμεοάογει. (ως ἐν τω κατάχλ. ἴθ Οσά. 224 

158, (εἰ λόγε τἀπῖιπ), 157. λογῶν 22, 44.) 306, 485 ζ1. 62, 1417) 231. πιοο) ἱπ Εά. ]. ς. -Ἐ δεξὶ, εἰ ᾿ταῦπν αὐγαπηρὶς, Ῥγοίρεγ. καὶ ἕως 

Ομῖρ. Ογγ. ΑἹ, ν, 372. ξς ΤΠεοάογεῖ. (οἵ ἦα Οοά. 229 πηεο) ἰπ Εά. α καὶ ,)ς. Τεῖϊ. Αταῦ. ρεπαπεπίς μήμιε αὐ (ορῖο- 5δῃϊά. ἱπ Ἐά. 

ὶ, 1245, [οἀ λόγον ἴῃ ὕπο 4110 (σού. τοῦ ἀποκρι5).} -“ σε 230, ἹΜυπτοίῖ. ἕως τέλ. πολ.] αὶ ἰπ ὑπὸ ἱ. 1εὰ βαθεῖ ἴῃ αἱΐο, Τετῖ. 

531. τὰ ὠποκρίνασϑαι ΟἸεπι. Α]. 293. λα Ομ γυί. }. ο. ἐπισρτγ απο 'Ώ τέλους] α 62) 147. 210. πολ. συντετ.} του ολ. του συντετ. 430. 

ὑπὸ 1. [δὰ γε(ῥοαάενο πὶ εἰδὶ ἀωε ἴὰ δῇ, Ὑ οτῖ, καὶ τῷ οἰκ.Ἴ α χαὶ συντετμημένε!:} συντετριμμενου 230. συντετμημίένη ἴῃ “παγαξξ, πηΐποῖε 

3. τοῦ οἰκ. '[ερ.1 α 230. τοῦ οἰκοδομῆσ.} τοῦ οικοδομηϑηναι ΑΔἰεχ. συντετμημένοι ΟἸεπι. ΑἸ. ]. ο. ΡοΙξ μᾶης νόζεπι ἀμξηριυϊ Αὐτη. 

42. (ἢϊς. ἢς Ομ ενῖ. 1. ς. {εὰ ΔΙΌΣ οὐ ψαῖ. ἧς Οντ. Ηἱεγοί. τ ςϑ, [δὰ ἙΕά. συντετμ. τάξ. ὠφαν.} φμοΐ οοπεί ἀἰοίαν τύψε αα ἐμίετ λπσα Τεῖ. 

τοῦ συνοικοδομυδϑῆήναν 157. ἔς εἴ Τμεοάοτεῖ. (υτ ἴῃ Οοἄ. 2529 πι0) εοπβηέμέμπι ἐεγταίπιοπ ἀξυαβαιίοπῖς Οορῖο- Μειρμϊς ἵπ ἘΔ. Μυηίεή. 

ἴῃ Ἑά. 1. ς. {κὰ 10] μδδεῖ οὐ αἴ. ἴῃ τ η0 αἷϊο (οά. εἴ τηοχ μαδεῖ Ιἀεπὶ ,βαῤμέμπι ἵπ ἀεναβαιϊοπὶόπε Οορτο- 58. ἰδἰά. τάξει} κα 22, 93, 26, 

τοῦ “ἀνοικοδομηϑῆναι, ἴθ νετο εἴπ) Πμαθεῖ υἱ ψας. ἱπ απὸ αο σοά. 48,65,147, 231. ΟΒίς. ΟἸεπι. ΑἹ.1. ς. Ομ ἢ]. ες, ΕΓ]. ες. ὙΒοο- 

περ άϊβοαπάο Τατῖ. ἐλ τὴν Ἵερουσ. Ογγ. Ηἱετοῦ, τ 8, {εὰ πα ἀοτεῖ. (αὐ ἱπ (σά. 229 πιεο) ἵπ Ἐὰ. 1,, 1249. τάξει ἀφαν.} ἱμδεὐὶ! 

τὴν τς. τὸν ναὸν ΟἸγνῖ, 1. ο. 1. δ101 υὲ αἴ. ἕως} καὶ εὡς ἱπίογίη Ἄττῃ. (ὐοάά. ἰΔηϊα πὶ ΠΟΠ ΟΠΛΠ63. Αγπ. Ἐά. ἀφανισμοῖς] 

᾿ 230. ἕως Χριςξ ἡγ.1 α Ουυί, 1. ο. {64 Βαδεῖ αἰϊοὶ. σά Οἰνδὲ αφάνισμων 228. ἀφάνισμον 35. ἄφᾶνισμιον 80,230. κα δϊαν. Οἰἶτορ. 

φγὶπείραίμηι Ῥτοίρετ. ἑξδομοίδ. ἑπϊὰ καὶ] α 233. ἐπ} 4 ιεπ ΧΧΝΠ. Καὶ ϑυν. διαϑ. πολλ.] « καὶ Οοριο- Μειηρμίς. ἰπ Ἐά, 

οἰ ἐὐἰπηάίκηι τεῦ. ριμαρίπια Οορῖο- 564. ἴα Ε4. Μυπτεῖῖ ἑξζήκ. Μυπίεγ. κ ὁπιηὶᾶ (ἢς) Οοριο- 4 ϊά. 10] Δ. δυναμώσει) διαϑήσει 

---ἑξηκ. ἴῃ σΟΠΊ. 26] α αἰτεγῖγ. οὲ φυπε ἐδ ἰητογδοεηξ 147. ἑξήκονῖα Ηἰρροϊγῖ. ἰὴ Ῥπη. ζαπιεῖ, [ρά ἴβξβρε υἱ Καῖ. φγισυαίεὀϊε (οριο-Μεηι- 

δύο] ξᾷ Αἰά. ἑξήκοντα καὶ δύο καὶ μία ΘΟ γγί, 1. ς. [δὰ Δ᾽ υὐ Ρΐτ ἰπ ΕΔ. Μυηίετϊ. πολλοῖς} πολλὴν ΟἸειη. ΑΙ]. 2094. πιρλἡμαϊ- 

ψαι. -Ἐ δὲ ἀϊπιίάϊινι ει. μριμαρίπία ἀἶμο Οορι. 4 οἱ άϊο ςοΠ!δῖυ5. πενι (ας) Οοριο- Μεσυρμῖς, θὰ Ἐά. Μυηϊοῆ. δὶς ἀπάησυσης Ατπι. 

καὶ ἐπιρρέψει καὶ] α Οοπιρὶ. καὶ ἐπιτρέψεν καὶ ΟΒτγῖ, νἱ, ἰπ ςοπι-ὀ Οοάά. ταπῖαπὶ ποῦ ΟΠ)Π65. Απα. Εα. ἑξϑομᾶς] ἑδδομαδὸς ((ς) 

χηεηῖ. ρεγρεῖυο ἰπ Ῥδπ. γί γφαάίμες ἢ Οορῖο- Μεπιρμίε. ἴα Ἐά. Μυπ- 233: δἰ λεῤδάοπεας Ατπι. Οοάά. ταπταπι πο οπληθα. Ατπι. Ἐά. δ- 

τοτῖ. οἰκοδομηϑήσ.} οἰκοδομησεν 26. πάλιν οἰκοδομηϑῆσ. (πρὶ. δομᾶς μία- χαὶ] καὶ Τεῖ. λεδάονπα:. ΕΔ ταρτυτα (ἄς) Οοριο- 

«οἀὐϊβεαδωπίαγ Αττα. τ. αἰἴαυε. Αὐτα. Ἐά. πλατεία] πλατειας 6. ϑ858}14. ἰπ Εἀ. Μυπίεή. ἐν τῷ ἡμίσει] Ἐμίισυ 23) 33» 34» 36» 48, 

πὶ ἰφεμίαηε ([εὰ Ταΐριςαῖαγ ὑπυ85 εἀϊίον Ἰερεπάτπι εξ ἐσέῤῥίαπι, υροῖε 40, 91» 148, 228. ΑΙά. ἔςαι ἐν τῷ ἡμ. Ηἱρροῖγι. ἱπ Ῥ4η. {επιεῖ; 

ἀεάδυέζατη. ἃ ἰαίως εαάςπι ἰερα, 408 ἐειϊίαπι ἃ “αι μ4) Το. καὶ {ἀάίαρευϊ Ναῖ. κα ἐν τῷ ΟἸομα. ΑἹ. Ἰ. ς. τῆς ἔδδομ.} ψερη πὶ 

τεῖχ.] κα καὶ ὅ2. τεῖχρς) περίτειχος 22, 33, 35» 36, 48, ςτ, τού, ππὶ Ἀυϑοῦ 1δὔπυϑ ΟΡ. [πιρετῇ. ἰὼ Μαθ, ὀἀρϑήσεταί μου ϑυσία 

448. 411. ΔΙά. ΑἸεχ. ΟΠΐζ. Ομιγί. 1, 644. εἴ νἱ, 1. ς. ὙΠεοάοτγεῖ. --ἰρήμωσιν] δὰ ἴιπς, εἴ δὰ 6 41125 δἷ5 ἰητεγαςεηῖ, τείεττ πγᾶτγο ῬΩ͂ΠΊᾶ 

 (υῖ πὰ Οοά. 229 πιεο) ἰῃ Ἑά. ἰδ, 1244. εὐμυαἰ αι! ίοπεε Τ οτῖ. καὶ ἴπᾶπυ, χαταάπαυσει ϑυσιαςηρια καὶ ϑυσιας, καὶ ἕως τῦτερυγιου αἰἴῸ 

ἐκκενωθϑ. οἱ καιρ.} ἐν σενωχορίο τῶν χρόνων Οοτηρί. ἐχκενωθήσοντ.) ἀφανισμοῦ, κῶι ἑὼς συυτελειας καὶ σπουδὴς ταζει (μυπὶ ςάξει εχ 

κενωϑησοντ. 46. ΟΊκαν. Α1.1. ς. ἘυΓ, 3281.. ἐχκαινωθησοντ. 42. Τεπ. Δαυϊϊα}) ἐπι αφανισμω" καὶ δυναμώσει διαϑηκὴν πολλοῖς εξδομας 

ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (ποπ ἴθ Οοά. 229 τηθο) ἴῃ Ἐά. 1. ο. εἰ πη τοῦ ποὸχ μῶν καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τῆς εὔδομαδὸς 11. Ἡξο δυῖ σογηβπη 18 (ᾳιο- 

ἴογαπι). φυσεμεπίιγ Οορίο- ΜερΠΪ. ἴῃ Ἑάὰ. ἹΜυηϊετι. γὰπλ ἕοτῖς νεΠσὶα πο τηοάο ἱπ Ομ υγίοϊοπηο, {εἀ οἴϊαγ ᾽ν Το γα ἀπο, 

ΧΧΨΙ. τὰς ἑξδομ.1 α τὰς Οοπηρί. Ὁ λας Τεπ, ἀεδάονιαδας ἢ ποῃ ἴθ Οἴει. Αἰεχ. φυοφυς, ἀεργεμεηαὶ ροῆμηϊ) οσοιρανεγῃπὶ 

ἠεδάοπιαιϊας Ἀκαθ. ἑδδομ. τὰς ἑξήκ. δύο} κα τὰς Οοιηρῖ. δῖαν. τεχίαπι ἱρύμπι ἴῃ Εχεπιρίαιϊδυβ ἀϊνετῆς, εἴ ἴῃ Ρἰετϊίᾳυς ουπὶ αἰϊαυᾶ 

Ἐδ, ἑξδομ. ΟἸεπγ. ΑἹ. 393. ἑξήκ. δύο] ἑξηκοντατέσσαρας (οπιρί. ἰεξεοπἶΒ νατϊεῖαῖς, 4υᾶπι ῬΤΟΧΙΠΊΕ ποῖδδο. Νέεπιρε, νοοὶ αοϑήσεται 

ἑπ]ὰ καὶ ἑξήκ. δύο Ἐπ1. '), 396. Ῥνοίρευ. ΑΔ. ἑδδομήκοντα ΟἸγγῖ 1, Ργρχηϊτταπῖ ἴῃ τοχῖ εατὰ ἱρίαπι, αυδπὶ πιοάο ἀείοτρῇ, ἰδξεοπειη πλαγ- 

644. ἐξολοϑ.} εζολοϑρευσεται 130. καὶ ἐξολοῦρ. Οοπιρὶ. Τοτῖ. οἰπαίετι, 26, 87, 89, 90. Ργατηϊπαπε εαάεπι, οἷῆ αυοά ϑυσιασμᾶ 

ἐξολοϑρ. χρίσμα} ἱπιογίνις μπδιίοπε Οορίο- Μειηρῆϊς. ἴα Ἐά4. Μυπίε. καὶ ϑυσιας μαδεδηῖ, 23, ὅ2, 14). ρτϑπιτυηι εδάεπὶ, πἰῇ φιοά ϑυ- 

καὶ Ἀρ. οὐκ ἔςιν ἐν αὐτῷ Ὁ 7μάϊοίπιπι ἐνὶ 11} νάμαπι ( ορῖο- 5814. ἴῃ Ἑά. σιαςήριον χῶϊ ϑυσιαν ΒΑθεδηῖ, 35. 36: Ργαυτς ελάεπι, ἰῇ φυσά 

ἹΜΌΠΙεΙΊ. κρίμα] α Τοῖς λιάϊεῖα Αττα. (οάά. τΔηταπι πο οτη- ϑυσιαςήριον καὶ ϑυσίαν, εἴ ἀφανισμᾶ καὶ δυν. μαῦεαῖ, ΑΙοχ. ρει πτς 

π65. Απῃ. Ἑά. οὐκ ἔς. ἐν αὐτῷ] αὐτὼ οὐκ ες. “6. 5 “ὩὉῬ ργθ- εδάεπι, ἰῇ φυοὰ ϑυσιαγήριον, εἴ χαὶ ποτερυγίου μαθοαῖ, Αἰά. ργϑπιτ- 

πυϊτῆτ, εἰ ρυπέϊα ῥγο πιείοδεῖο Ζυ ) υπρὶς, δῖαν. Οἰἶτος. ἔξιν σαὶ. ἴυηῖ εδάεπν οὐαὶ ΑἸ4. πῇ αιοά ῬΓῸ πτερυγίου ἀπὸ ἀφανισμδᾷ διᾶ- 

43, 42, 40, 90,91) 148, 228. ΟἸεῖη. ΑἹ. ]. ο. ΟΠ, 1. ς. ΤΈττ. Ῥγοίρετ. Ὀεδηῖ μίζμε αὐ οπίγεπειπε αϊϊαδεοικιν ἐπίεν ἐμς,) Αττη. Οὐἀά, ταπῖαπιὶ ποπ 

“μπὲ Αττα. (οὐ, τδηϊυπι ΠΟ οπῖπεβ. Αττῃ. Ἐά, ἐν αὐτῷ] ἐν αὐτοῖς οἴηπαβ. Αγ ἘΔ, ργαιυτιιπὶ εδάεπ), εἰῇ αυοά καὶ τπῦτερυγιᾶ μα εδηῖ, 

2432. ἐν αὐτῇ Ομτγί.]. ο. 1Π4. Ῥεὶ. 36. ἐπ εα (γε) Οοριο- Μεπιρηϊ. 33» 49, 91) 148, 228. Ργατηϊτῆιϊ εάεπ), ΠΙΩ͂ φιοά καὶ ττερυγιοῦ ὥπὸ 

ἴῃ Εά4. Μυπίο. λα Τεῦ. καὶ τὴν τοόλ.] τὴν δὲ τολ. 33.) 34.49,ᾳ,͵ ἀφανισμοῦ εὼς Βαρεαῖ, ΧΙ]. Ργροτηϊῖς εαάδπι, ΠΙΠ «ιοά καὶ σπονδης 

Ἢ 87, 90, 915 148, 228, 230, 232, 233. (οτηρί. ΑἸά. Οορίο- 5814. ἰπ΄ τπεπάοίε Βαῦεαῖ, τοό. ργασαϊτι εαάεπ), ἈΙΗ͂ αιοά καὶ “στερυγιου 

ΒῊ: Ἑά. ΔΥμπίεΠ: δἷαν. πόλιν δὲ ΟΒΙγί, 1. ο. εἰ Τεηιρίμηα ἴῃ πὸ 1. ὰ ἀφανισμου, εἰ σπονδὴ ἐπι φάνισμω, μαθεαῖ, 233. ΡγΘτΩΪΠΙΣ εἐ[αῤκπὶ 

; ἘΓ ΟΥΥ  ΘΥΕΤΝΣ τὶ αἸϊο, Τοῖς. κα καὶ (ορῖο- ΜεηιρΗῖϊς. ἴῃ Ἑά. ΜΜυπετ, αἰίαγε εἰ {πογύβείεπι αἰα᾽ (μερὶ) ἐπ ἀευαβαιίοπο, φεῦ ρεγπιαπεῦ! πίψηε 

διαφθερεῖ} διαφθείρει τοῦ, 230. διαφϑειρη 139. συνδιαφϑαρεῖ δά εοπιαπινιαιίοπεπι εοπἐτιγ δα! οπὶς (εβεγ ἀευαἠ αὐϊοπεηι. Εἰ ργισυαίεδιι 

" Ομεγῖ. 1. 6. εογγωπιρεῖ βορμῖμε Ῥτοίρεγ. σὺν τῷ ἦγ. τῷ ἐρχ..} Α τῷ αάα: πὰ ἀεῤάονιασε, εἰ ἐπ »εάϊα ἐεῤήονιααάε Οορῖο- 5814. ἰπ Εά. 

Ι 

) 
: 

ἐρχ. 230. πιᾶγρο λαὸς ἡγουμένος ἐρχομένου 88. σὺν τῷ ἔρχ. γι ΜΜυπίεη. ΑἸ γεγο ΕἾ: ἔοτῖε Ῥαυ πὶ ἀϊνεγῇςοϊοιί5 οςουρδηῖ τεχ δ 

1η4. Ρεϊ. 3.9. εἰ ἀωκ ζπίαγες (ορίο- Μερδῖς. εἴ (ορῖο- ΘΔ 14, ἴῃ Ἰοευσι εὐπάργ ἴῃ Ἐὶ Ἰατὶ δας φυϊδυζάαπι 41:15. 8.1 Π1οεῖ νοοὶ ὠρϑή-. 

Ἑἀ. Μυμπῖοι. ἉἋ σὺν Ρτοίρετ, 
ἐπὶ 1ῃ ΧΕΙΩΡ 4 ᾿ ᾽ς 

3 ’ . 

ἐκχοσήσ.} καὶ ῥγδπ της ΧΙ], σεται Ῥγρτλαης ἴὰ τεχαᾶ! καταπαῦσει “υμιαμα καὶ ϑυσιας καὶ 

-- 



ΚΕΦ.Χ. 

ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ,: 

:. ΕΝ ἔτει τρίτῳ Κύρου βασιλέως Περσῶν λόγος ἀπεχαλύφϑη τῷ Δανιὴλ, ὃ τὸ ὄνομα ἐπεχλήϑη 
Βαλτασαῤ' καὶ ἀληνινὸς ; λόγος, καὶ δύναμις μεγάλη χαὶ σύνεσις ἐδόϑη αὐτῷ ἐν τῇ ὀπ]ασίᾳ. 
ΕΥ ται; ἥμεραις ἐκοι να ει Δανιὴλ ἤμην “πενθῶν τρεῖς ἑξδομάδας ἡμερῶν" ΑΔρτον ἐπιϑυμιῶν. 
ἐχ ἔφαγον, καὶ κρέας καὶ οἶνος ἂχ εἰσῆλϑεν εἰς τὸ 'ςόμα μοὺ, καὶ ἄλειμμα οὐχ ἡλειψάμην, ἕως 
πληρώσεως τριῶν ἐδδομάδων ἡμερῶν. Ἐν ἡμέρᾳ εἰκοςῆ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τῷ πρώτου, χαὶ ἐγὼ 
ἡμὴν ἐχόμενα τοῦ πποταμᾶ τοῦ μεγάλου, αὐτός ἐςι Τίγρις ᾿Εδδεκέλ, Καὶ ἦρα τοὺς ὀφϑαλμός 
μου, καὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος βαδδὶν, καὶ ἡ ὀσφὺς αὐτῷ περιεζωσμένη ἐν χρυσίῳ 

σπονδὴν, καὶ ἐπὶ πτερυγιον τάξει ἐπὶ ἀφανισμου, καὶ εως συντελειὰς 
καὶ σπουδὴς ταξει ἐπι αφανισμω: χαὶ δύναμ. διαφ. πολλ. εξδομιας μια! 
καὶ ἐν τῷ ἤμ. τῆς εδδ. 48, «τ. Ργτηϊας δαάθπ), μἰ ἢ αυοά ἴῃ νόος 
σπονδὴν ΠΠᾺ}18 ν Πὲ εγαία, 32. ργϑοπηιῖς ἐδάδπη, πῇ χυοὰ Παρθδὶ 

καταπαυσὴ συμιάμα καὶ ϑυςφια καὶ σπονδὴ, εἰ ἀφανισμω καὶ εως, 34. 
Ῥτοοπ τς δαίθπη, αἱ χυοά Βαῦθας ϑυσίαν, εἰ ἐπὶ δηίθ ἀφανισμοῦ, 
οτηϊτιαῖ, Οἢἰσ. ῥγγητας εὐ γαόκηι αἰατία εἰ {πογϊβοία᾽ εἰ {ἰδαιίο ἐκ 

εν δοπες δἰ ίψμε αα σου μετα ἱοπόηι οἰ ἐχεϊπόδίοποηι,; εἰ βαίμεοι αν ΔΩΡΕΓ 

2εγη είονομι,. ΕἸ ργαυαίεδίί βαάΐημς πίε εἐιδίπενι (ἢ ς) ἀεάονιαἠα ππα, 

εἰ ἱπ ππεάϊϊο ἠεῤήάοσια ας (ορῖο- Μετηρηϊς. ἴῃ ἘΔ. ΜΜυηΐοτ. Νοϊδηάιυπι 

εἴ ροπο, φιοά ριο ἀρϑήσεταί μου ϑυσία Βαθεᾶῖις καταπαύσει ϑυ- 
μίαμα καὶ ϑυσία Ομιγί. νἱ, ἰπ σοπηπιεηΐ, ρεγρεῖιο ἴῃ ὕλη. Εἴ φιοά᾽ 
νοοῖρι5 καὶ ἐπὶ πτερύγιον ταζει ἐπι ἀφανισμου τείροπάεαπι [ογίλῃ 

εἰ ἀφῆνμει ρίππασμέμηι ὐψπε ἀπ ἱπίεγέίαπε ἀρὰ Τεπ. Ἐπ φιοά ροῖ 
ἐρήμωσιν ἴῃ ἤμε Ποπηπηαίίς Πμαρεαὶ καὶ ἥμισυ τῆς ἑδδομαάδος κατα- 

παύσει ϑυμίαμα ϑυσίας, καὶ τστερυγίου ἀφανισμᾷ ἕως συντελείας καὶ 

σπαδὴς τάξιν ἀφανισμὲ (ῆς, οοττιρία ςετῖα, ποαὰς Τογίδη 6 πηᾶπ (]6- 

πλεητ5 ἱρῆιι5, [εἀ ἃ υοάδτη 1 Ὀγαγῖο ε ππαυρὶπα ἰπ εἾι15 τοχίαπὶ ροϊ- 

τποάστη ἱπάπέια) ΟἸεδτα. ΑἹ. 1. ς. Οὐφγεπάϊπι οἱξ ἴϊάχιιθ, πὰτὰ ἢϊς 
οὐ] τοχία ὙΠεοάοθομθοο δαπηοεαῖιγ τεχῖι5 Ε ΧεπΊρί τυ π 8]ἸοσγΌ τη, 
ε ἀϊνεγίϊ5. [Δ1}}}}18. [8π| νεέγοὸ δὰ τε χυσπὶ τοχτὺς ΤΠ Πεοαοοπαὶ ρτγο- 

ϑτεαϊδτηυσ.  ὀἘἼἊἄἄρϑήσετ.} ἐγαηβόϊἑ Οορίο-δ8ῃ14. ἴπ Ἑἀ. Μαυμπιειί. 
μο0} α ΧΙ], 22. 34, 26, 42, 48, ς΄, τού, 230, 231. Οὐρὶ. ΟΠ Ϊρς. 

Ευ]. 11,381. ΟΠγυί. 1, 644. Ιτεη. Τηῖρ. ΑὐέξοΥ 1,φτηι5 Ορ. [πηρεγῇ. ἴῃ 
ἹΜδῖῃ. Οοριο- ΜερΒῖϊ. εε Οορῖο- 5414. ἴῃ Εά. Μυπιο. Αταῦ. Αὐσπι. 

Οοὐά. τἀπίαπι πο οπημε5. Ασπι, Εα.. α Ὑεοάοτεῖ, (υἱ ᾿η Οοα. 229 
γη60) ἴῃ Ἑά. ἰΐ, 1240, 1:4 Βαρεῖ ἴπιυπο δ[ῖο (σά. ϑυσία} , 230. 
ϑυμίαμα Ομεγῇ. ἱ, 644. ἡυρε᾿ (πον βοίαπι Αὐξον 1,δλὔπυβ. Ορ. [π|- 
Ῥετί. ἴῃ Μδῖίῃ. αὐἰαγε εἰ αονίβείπι (ορίο- ϑ8 14. ἰὴ ἘΔ. Μευπίετῖ. 

σἰανία εἰ (ποτὶ βεία (ορῖο- Με ρῖς. 1014, καὶ σπονδὴ) εἰ ᾿ἰαπεῖπα 

Ηΐϊετ. α Ἠεΐγοῃ. ἀρ. Αυς. Αὐυδῶογ 1. δἴηυ5 Ορ. Ἱπιρετῇ. ἴῃ Μαῖὶ. 
Οὐορίο- 5814. 'π Ἐά. Μιυπτεῖῖ, καὶ ἐπὶ] α καὶ Οορῖο- 54.144, ἦι 
Ἑά. Μυπίε!. ἐπὶ τὸ ἱερὸν] ἐπι τουτοῖς ᾿ργεεπιϊτταηΐ 22, 345. 30, 48, 
ξι, 231. ΟΠϊρ. δδάειῃ ῥγφιητς ΟΠγυῖ. 1, 644, 1εὰ Βαθϑὶ 4]1}01 
Ψαῖ. ἐν τὼ ἱερω 130. (Ορίο- ΜεπΊρ τ. ᾿π Εά, Μυμΐετι. δ᾽αν. Μοῖ. 
ἐπὶ τὸν ἱερον 111. ἐπὶ τὸ ἱερὸν, (εὰ τὸ ἴπ ομαγαέξ, πιίπογε, Αἰεχ. ἐπ 
Μακᾶο Τε. ,μαῤὲὲ ἰπ ἰροο ψπαπέϊο Αὐέῖοῦ 1αῦπυβ Ορ. 1ρεγῖ, ἴῃ 
Μαῖῖθ. βδέλυγμα τῶν ἐρημ..1 ργαεπηίτεῖς τὸ ἴπ υπο 1. {δ πο ἷπ 
ἷϊο, Ο συ. ᾿, 644. Μμιρρἠίεα ο ἀἰφίοίαιίοπηη ἱπίεν τ ζς, οἱ αὐ (πον βείκηι 

αὐοριἰπαλῖο (ἢ, εἴ τὰτῃ Δοπαπηρὶς ρεηΐτι5) Ἡείγοϊ. ἂρ. Αὐυςρ. τῶν 
ἐρημι.} τῆς ἐρημώσεως 36, 48, ςτ, 231. ΟΠΐρ. ὙΠεοάοτει. (υὲ ἰῃ. (οά. 
220 τη60) ἰπ Εάὰ. ]. ς. ἱτεη, [πρ. Αὐξζογ Τιαΐπυ Ορ. Πρετῇ, ἰπ 
Μδίῆ. δ᾽αν. Μοίᾳ. Ὁορῖο- Μειιρμῖ, ἴα Εὰ. Μυμπίε. ἧς ΓΙ γῆ, ἴῃ 
το 1. {64 ᾿π 4]ῖο υἱ Καῖ. 1, 644. ἐἱπίονὶΐς (ορῖο- 54} ἀ4. ἴῃ Εά. Μυη- 

τεγ. -Ἐ ἐσᾶϊ 23) 20, 33» 347) 3. 42) 40) 51) 87) 00, τού, 130, 228, 

230, 2132. Οοιῃρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ευΐ, 1,281. Ηΐεγ. (ορίο-ϑ 814, ἰπ 

ἙΕά. Μυμιεή. Αταῦ. διαν. Μοίᾳ. σεογρ. Αγῃ, (ὐοάά. ταητιπὶ ποη 

ΟἸηη65. Ατπι. Εα. καὶ ἕως] κα καὶ 232. Ηϊετ. Αὐᾶτοτ Ορ. Ιπτρετξ, 
ἴῃ Μαῖῃ. Οορίο- Μειρμτ. εἰ Οορτο-ϑ8ῃϊά. ἴῃ Ἐὰ, Μαυηίετ, Αστη. 
Οοάά. ταπΐυπι πο οἰηπε5. Ασπι. Ἐἀ. ἡ καὶ ἴῃ ὑπὸ 1. {δὰ δαθεῖ ἴῃ 
αἷο, ΟἾγυ. ), 644. τῆς συντελ. καιροῦ) καιρου συντελ. 26. συν- 

τελ. καὶ καίρου 230. κα τῆς ΧΙ], 22, 23, 33» 34» 359 49» 51, 62, 87, 
90, τού, 147) 148, 231, 2329). 233. ΟΟπιρὶ. ΑΙά. (Πρ. ΟἸεπ. ΑἹ. 

]. ος. Ἐυ7. 1. ο. ΟἸΥγῖ, 1. ς. ὙΒεοάογεῖ. (υὐ ἴῃ Οὐά. 229. πηεο) ἴῃ Εά, 
1. ς. συντέλεια] εἰ εοηεπιπαίο Ἡεγ. Αὐέξῖογ 1,δπυ5 Ορ. Ππηρετῇ. 
ἴῃ Μαιιῆ. συντέλ. δοϑ-. ἐπὶ τὴν ἐρήμ.} συντελεσϑήσεται ἐπὶ τὴν 

ἐρήμ. ΟἸγγ, νἱ, ἴῃ σοπιπιεηῖ, ρεγρεῖπο ἰπ Ῥδη. δὰ μαδες ἐρήμωσις 
ταπίατη 1, 644, εἰ μαρεῖ δἰ] υἱ Ναῖ.. ἐπίοεγίίας ἀἐφυαβαϊοπὶς (ορῖο- 

δ8ῃϊ4. ἴῃ Εά. ἹΜυπίοιῖ. εἰς τὴν ἐρήμ.} Ἕ αντῶων 220. ἦας ναϊα- 

ἐἰρπε Τε, ἀευαβαλίοπὶς (ορῖο- Μειρμῖῖ, ᾿ὰ Ἐά, Μαυπητετῖ. 

1. τρίτῳ] τρωτω 33) 49, 87), 90) 91, 232. 8[4ν. Οἷἶτοξ. πρώτω, 
(εὰ οὐπὰ τριτὼ {υργαίοτρίο, 228. (ὐοπιπηεπιογαῖ ἤπης ἰεξι]ο" ΕΠ 

“ΓΠιεοάογάϊ. ἴῃ σοπηηθμῖ. ἴῃ Ὅλη. Κύρου] τῆς βασιλειας Κυρου 
34-. Κύρου Εἷς, ΟΠιγ, νἱ, ἴῃ σοπιπηεπξ. ρετρείυο 'π Ὅση. βα- 
σιλέως} του βασ. 22, 36, 37, 48, ςτ,) τού, 411. ΑἸά. Ομ. Ηἱρροίῖγει. 
ἴῃ Ῥδι. Ομγυί, νἱ, Ἰ. ς, ὙΒεοάογεῖ. (υς ἐπ Οοά, 220 τηθο) ἴπ Εά, ἢ, 
12 ς3. Περσῶν} -᾿ Κύρου μἷς, ΟΙτγῖ, νἱ, 1. ς. εχρήποϊε Σπαροῶν 
ΡΙῸ ᾿Ἰποῦὲ Οεογσ. λόγος 19] δτγιϊσυ!απι ργατημς Ατπι τς. ἢ] 
ἐνὶ δῖαν. ὄνομα} -Ἑ αὐτου 62. ἐπεχλ. Βαλτ.) Βαλτ. ἐπεκλ. 
34; 62,00, 147. κ ἐπεχλήϑη 430, ΗΙρροίγε. ἴῃ Ὅδη. 
α καὶ 33, 528. (κα νεγμς: 5[ᾶν. 

11. ἐγὼ Δαν. ἤμ.} ἥμ. ἐγὼ Δαν. ΟΠ γνῇ, ἱ, 622, [εἀ δαθεῖ 410 ὲ ὧἱ 
ΨΜαὶῖ. ἡμερῶν} α ΟἸγΐ. νἱ, ἴῃ σοπηγηεμῖ. ρεγρεῖμο 'ῃ Όδῃ. 

11. ἴΑρτ.} καὶ αρτῶν 233. κᾶὶ αρτὸν 37. ἐπιϑυμ.} ἡμερῶν 
ΟΡ. μκανεμι Γετι. ἀρίαενὶἑ δῖαν. ἔφαγον] ἐφαία 147. καὶ 5} 
λα Ομ. 1, 622, 1εἀ μαθεῖ 4110]. α Τε. κρέας] κρεα τού, 232, 233. 
χρ. καὶ οἷν.] οἷν. καὶ χρ. ΟΠ γί. 1, 622, δὰ 410] οὐ Ναῖ. εἰσῆλθεν} 

εἰσηλθον 35. ἢς ΟΠ γί, νἱ, ἱπ σοπηπιεηῖ. ρεγρεῖιο ἴῃ Ὄπ, {δὰ «ἰδὲ 
υὐ αῖ. εἰς τὸ ςόμα] ἐν τω ξοματι 37,230,2322. τὸ 2, καὶ 
1}1.17., Τοῖς. ἄλειμμα] οἷεο Ἰεῖῖϊ. ἐκ ἡλ.] καὶ οὐκ ηλ. ὅ2. 
ἕως πληρ. τρ. ἐξδ. ἡμερ.] ἐν ταῖς ἑδδομάσιν ἐκείναις ΟὨγγῖ, 1, 625, 184 
4 Ν᾽ δισαπαπι Ἰεξεϊομεπι δοσεάϊε ῥσορίι8 4116], πληρώσ.} κα 22. 

36, 48, ςτ,.231. (Βεγί, νὶ,]. ς. Ὑγπεοάογεξ. (υἱ 'μ Οοά. 229 πιο) ἰπ. 
Ἐά. ἴ, τῶξςς. ἡμερῶν] α Ηἰρροίγε. ᾿ Ὅλη. ΟἸγγΥ, νἱ, ]. ς, Τατῖ. 
ορι. ποι {ιδ]1οἷς ἴῃ ΔΠΠπὔῆοπε Τλαπηδίς. 294. 

ΙΝ. Ἐν] καὶ ἐγένετο ἐν τω Ἴχτω καὶ δικατω ετει ἐν 130, 147. 
καὶ ἐγένετο ΟἸγγῖ. 1, 622. ,αδίωνι εἱῇ ππόμι σππο ὠδοίηιο οὔαυο Αταῦ. 

καὶ ἐν 22, 34) 48, ς1, 211. (οη)ρὶ. ΟἿρ. Ο γῆ, νἱ, ἴθ σοπιηθηῖ. 

Ῥεγρεῖυο ἴῃ Ὦδῃ. Τβεοάοτγεῖ, (υξ ἴῃ Οοά. 229 πιε0) ἴῃ Ἐά. 11, 12 ς 7. 
Θέογρ. κα ἐν νέγο, υξ πιοάο νἹάϊπνιϑ, Οπγγί, ἱ, 622. Αγαθ. ἡμέρᾳ] 
ΑΥΤΙ 10 Ῥσαπλϊτῖς Ασπ). τ. ἡμ.. εἰκ, τετ.} ἡμ. τετ. καὶ εἰκ. οὖ. 
τῇ τετ. καὶ εἰκ. ἡμ. ΓΟ γγί. 1, ό)ω, 1ξἀ 4101 υὐ Ναῖ, τε δὲς (ῆς) ϑίαν. 

Οἤτορ. εἰκοζἢ ] α ΗἰΙρροίγι. ἱπ Ὅλη. εἰκάδι ΟΒγγῇ, ἵ, 622. εἴ 
ἢο Ἰμεοάοτεῖ. (ποη ἴῃ Οοά. 229 τη60) ἰη ΕΑ. 1. ο. 4 υὐ Ψαῖ. ἴπ τῆο 
8). οἄ. τετάρτῃ] καὶ τετ. 11, ΧΙ], 34.).3.ς, 36, 48, 49, ςτ, 62, 90, 
91) 1ού, 147, 148, 231) 232. (οιηρί. Αἰεχ. Ομῖς. Ομγγί. νἱ, 1. ς- 

Απῃ. 1. αἰΐψιε. ἄπ. Εὰά. ἤς Ὑποοάοτες, (υς ἴῃ Οοά. 229. πιθο) 
ἴῃ Ἐά,1. ς. ζεά υἱ γαῖ. ἴῃ ἀμποῦι8 αἱ} ἷ5 (οὐ, τῇ μὴν. τῷ πρ.} 

τοῦ πρ. μην. ΟἾγΥΙ, 1, ό22, {δὰ 110] ὧὐ αι. -Ἐ ἐν τω τριτὼ ετει 22, 
34.. 36, 37,42, 48, ς1,231. ΟΠΐρ. ἢς Τβεοάοτεῖ. (υῖ ἴῃ Οὐά. 250 πγθο) 
ἴῃ Ἑά. 1. ς. εὰ ποη -ἘΠδο ἴπ ὑπο 411. Οοά. καὶ] α 22, 34, 36, 
347, 48, 230, 231. Τπεοάοτεῖ. (υἵ ἴῃ Οοά. 2209 πη60) ἴῃ Εά. ]. ς. Ατστη. 10 
Δ]1αιι6. Ατηλ. ΕἘά. α αυοαὺυς ({εὰ Βαδεῖυν ᾿η (σά. 88 πηθο, εχ 41ιὸ 
Ἔχργεῖα 6) ΟἿ ϊρ. ἐγὼ ἡμ.] ημ.- ἐγὼ 34. κα ἐψὼ 220. Με ξρὸ 
ΑΙ). 1. ἥμ. ἐχ, ] Βαῦθεῖ ἱπνεγίο ογάϊηεβ 2390. ἐχόμενα] ἐχόμενος 

33) 40, 87. 90, 915 1οῦύ, 148, 222) 232. (πρὶ. (Πγυΐ. νἱ, 1. ο. ἔς 

4ιοαᾳιςο, (δ οὐπὴ ὦ {ιρεΓ ος {ιρταίογρῖο, 228. ἐρχόμενος 34.) 230; 

εὐχόμενος 33. ΑἸά. 22. ἱἐπγίρα ΑΥπη. 1. δὦὠ γίραπι Ἄττῃ. Οοάά, 
τεϊφυΐ. Ατη. Ἐ4ά, τοῦ ποτ.] ἐπι τοῦ π. 22, 228. 
42. -“Ἑ δὲ 34. φιὶ Οοτρ. Τιγρ. ᾿Εδὃ.] ἰανεπῖς, ῥἰεπατηηυς 
ἀἰιηίοποπι ἱπίεγροηϊῖ, 233. Τίγρις] Τίγρης 35, 130) 231. 

λα 33» 34. 49, 87, 90, 91) 148, 230, 232, 233. ΑἸά, (ορῖ, Παθεῖ 
{αργαίοτιρι. 228. κα ἴῃ τοχῖι, [εὰ μαδεῖ τηᾶγρο, ϑαν. Οἴἶτορ. Ἐδι. 

δεκέλ)] α 22, 36, 379 ς1, 231. Οοπιρὶ. ΟἿϊς. ΟΒγγί, νἱ,]. τ. κα ἷἰπ ἴδχαι, 
(εἀ Παθεῖ πηᾶγρο, 48. λα Ὑπεοάοτσεῖ. (υἵ ἴῃ (οά. 2209 πΊεο) ἴῃ Ἐά. ], ο. 
(εὰ μαθεὶ Ἐνδεκελ ἴῃ τιπο 4]. (οά. Ἐνδέκελ 111,23, 33. 40, 87, 90, 
91) τού, 228, 230. ΑἸά, Εἰδεκελ 3ς. Χωδαρ 34. Ἐδδεκέλ ἴῃ οἢά- 
ταδὶ. πὐΐπογε Αἰεχ, ἐχρηηγς ᾿Εδεκέλ δῖαν. Μοίᾳ. 2 ιξίαε Αὐιη. 1. 
Τὶρη8 ἥπινιιβ νοοαῖιγ Φίρ αι α ΟΠ. ἀ66]5. 

Νν. Καὶ 11, Ομενῇ. ἱ, 466, {εὰ μπαρεῖ 4110]. λα Ατη). τ. δ] 1 ι6. 
Ατηὶ. Ἐάὰ. ἤρα] ἐπηρῶ 42. τοὺς ὀφϑαλμ.} τοις οφϑάλμοις 26. 
καὶ ἴδον] α ΗΙρροίγι. ἴῃ Ῥᾶπ. Ατσπι. 1. δον] εἰδὸν 22. 26, 33, 
34) 36, 48, 87) 9ο, 228, 231. ΑΙά. ΟΒὶρς. ὙΤ]ιεοάογεῖ, (ποη ἴῃ Οοά. 

220 τῇεο) ἰη Εἀ. ἢ, τω:8.ιἩ ἀνὴρ] Μειὴ οἱ» Θεοῦ. εἷς] κα 42, 
230. ΟἸγγί, ἱ, 466, εἰ νἱ, ἴῃ σοηγλεηῖ, Ρεγρείμο ι ΤΔη. 5[αν. ΟἸἶγος. 

Ν 

χαὶ ἀληϑ.] 
"»" 

ὀπῖασ.} - αἀντοῦυ 210. 

,, 

αὐτός} τος 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΊΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 
ΚΕΦΧ 

τ ᾿ »..2͵μικ᾿ εν » “" ; 

χαὶ τὸ τπορόσωπον αὐτῷ ὡς ἡ ὁρασις ἀφραπης, χαὶ οἱ 6. 
᾿Ωφάζ. Καὶ τὸ σῶμα αὐτῶ ὡσεὶ Θαρσὶς, 

ν οι.“ Ν ΄ εν " 

βραχίονες αὐτὰ καὶ τὰ σχέλη, ὡς ὁρασις χαλχοῦ 
Ν ρ»" ε Ν 

Ν 

ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ὡσεί λαμπάδες πυρὸς, Χαὶ οἱ 
[ω ΝΕ 393. 5. ε ΝἊῃΨ' 

είλθοντος, χαὶ ἡ φωνὴ τῶν λόγων αὐτῇ ὡς φωνὴ ὄχλου. 
ς 3 νΨ᾽»ΜΔΜ “᾽' 2 4 Ἁ 3 : 

σίαν, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ ἐμδ 8ὃχ ἴδον τὴν ὀπ]ασί 

Καὶ ἐγὼ ὑπελείφϑην μόνος, 
ἊΝ ε », 

χαὶ ἡ δόξα μου 
ρο " ρΦ φῷ ρο » 

αὐτῶ" καὶ ἐν τῷ ἀκδσαί με αὐτϑ, ἡμὴν χάταγεγυγ- 
. ἈΝ ν ε 7 .» 7 4 Ἀνὰ 

Καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἀπ]ομένη μου, χα! ἤγειρε με επὶ τὰ 

Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιϑυμιῶν, σύνες ἐν τοῖς λύγοις οἷς ἐγὼ λαλῶ 

χαὶ ἔφυγον ἐν φόξῳ. 

χαὶ οὐχ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἰσχὺς, 

ἰσχύος. Καὶ ἤκουσα τὴν φωνὴν τῶν λόγων 

μένος, χαὶ τὸ «ρύσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν. 

γόνατά μου. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ, 

Καὶ ἴδον ἐγὼ Δανιὴλ μόνος τὴν ὀπΊα- 

(αν, ἀλλ᾽ ἢ ἔχξασις μεγάλη ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτὲς, 

χαὶ ἴδον τὴν ὀπ]ασίαν τὴν μεγάλην ταύτην, 

μετεςράφη εἰς διαφϑορᾶν, καὶ οὐχ ἐχράτησα 

ἮΝ “ “2 ΄ νΝ ΄ ν᾿. 2 »" » Ἴρις 

πρὸς σὲ, καὶ τῆν! ἐπὶ τῇ ςάσει σου, ὅτι νῦν ἀπεφάλην πρὸς σξ' ΧΑῚ Ἐν Τῷ λαλῆσαι αὐτὸν πρὸς 

: ρ ΄ » 

μὲ τὸν λόγον τῦτον, ἀνέςην ἔντρομος. 

της ἡμέρας ἧς ἐδωχας τὴν χαρδίαν σου τῷ συνεῖναι, 

βαδδὶν] βαδδειν ΧΙ], 23» 36, 49» 99, 148, 43τ. Οοπρί. βαδδὴν 34» 

4210. ἄς ἰη τοχῖυ, ἰεὰ βαδδειν πιᾶτρο τεσεητὶ πίϑηι!, 2.32. βαδδι 147. 

βαδιν 3). βαδὶμ ό2. εἰ ἔς ἴὸ πη 1. [4 σολὴν ἴῃ αἰἴο, ΟΠτγΐ. νἱ, 1. ο. 

(εὰ αἰϊδὶ υὐ ναι. βαόδιμ τ1. Ηϊετ, βαδδειμ 48. εἰ ἄς ὙΓμεοάοτεῖ. 

(που ἰῃ Οοά. 229 ταθο) ἴῃ Εἀ. ]. ς. (δὰ υἱ Ψαῖ. ἴῃ ὑπὸ αἰἷο (οά. 

Καὶ εἶπε πρὸς μὲ; μὴ φοῦξ, Δανιῆλ, ὅτι ἀπὸ τῆς πορώ- 

χαὶ χαχωϑῆναι ἐναντίον Κυρίου τῷ Θεδ σου, 

ὑπελειίφϑὴην] ὑπελήφϑην ΑἸά, ἀπελείφϑην ΟΠ γί. νἱ, ἴπ σοπηηδηῖ. 

Ῥερεῖυο ἴῃὴ δ. καὶ ἴδ. τὴν ὀπὶ. τὴν μεέγ- ταῦτ.) α Ομ. 

Ἰδν] εἶδον 22, 26, 33» 36, 48, 130, 148, 228, 231. (ὐοπ)ρ!. ΑἸά, 

ὙΜεοάοτεῖ. (ποι ἴῃ Οὐ. 229 τηθ0) ἱπ Ἐα. ]. ς. τὴν μεγ. ταύτ.ἢ 

γταυτ. τὴν μεγ. 233. Οέογρ. Αἰτῃ. 1. ταύτην 26.ἁἩ καὶ ἐχ ὑπ. 

δοζαν 46, 89. Ατπι. (οάά. φυατυογάεοίπι. Ἀπη. ἘΔ. ραγραγα δαν. καὶ τι. ὑπελείφϑη] ὑπελήφϑη. ΑΜ. καὶ ἡ δόξα οὐ (44. 

Οἴτοσ. πῃ. 1. δαάφε Αττη. Οοά. υυ5. ἐπ σοῖε λίπεα δῖον. ΜΙοίᾳ. α 233. δόξα) ἐξις 111,3, :τοό. δόξα ἴπ οἰδδταέζ. πιΐποσε ΑἸεχ. 

αὶ ὁσφ.} τεμεν Ἡϊετ. ἐχρυπης ἴῃ ἢυΠ). Ρἰυγαῖ! ἤπε ἀπίουΐϊο 5]αν, κἢ μετεςράφη) ἐξραφη 22) 48, ς1) 231. Οοπρὶ. εγραφη ἴπ τοχέῃ, ἰδ 

Ἀγχηι. 1. αὐτῷ} ἱπ πιράϊο εἶας ουτὰ ἀγάσυϊο ΑἸ. 1..0.ἋῪ Αἴτθ. μετεγραφη πιαγρο, ΧΙ]. Ἔ εἰς ἐμε 62, 147. ἰσχύος] - με 3ς. 

(οάά. τεϊϊφυϊ. Απτὸ. Ἐά. περιεζωσμ.] εἰπέ! Ηΐετ. εχρυείπιῖξ ἴῃ Οορι. ἰσχύρος (ἢς, εἴξο πιεμάο τγρορταρῃῖςο) ΑἸά. 

πυπλ. ῬἰΌΓΑΙ; δἷᾶν. ἐν χρ.] ὡς χΧρ- 6... κέν ΧΙ], 22,33) 36, 37» ΙΧ. Καὶ ἤκ. τὴν φ. τῶν λ. αὐτῷ λα Οορι. Αττῃ. τ. λόγων} 

42, 48, 49. 519 87. 99. 147» 228, 21:1. ΑἸά. ΟἸς
. Ομγί. 1!. ος. ΤΙ Βεο- 

ἀοτεῖ. (οἴ ἴῃ Οοά. 229 πιο) 'π Εά. ]. ς. ὮὨφαξζ]) Οφαΐ 3, 230. 

Οοπῖρὶ. Ὥφατ ὅ2. Ὀφάτῷ ΟἸ γῇ. ἱ, 466, [εἀ [δ] υὲ αι. εἐχρτ- 

τοῖς Μωφαφ Οορι. εχρηπηϊ Ὦπάφ Ατπι. τ. ἐκείο δἷᾶν. 

ΨΙ. Καὶ 19] μά 53αν. Οἰδος. αὐτοῦ 1] , 51» 231. 

ὡσεὶ 191] ὡς ὅ5, 147. Οοιηρὶ. Θαρσὶς] Θαρσεις ΧΙ], 22, 23; 26, 

33) 34. 3Ὁ. 30) 42, 48. 499 51) 62. 89, 90; τού, 1305) 147) 1485) 231) 

4532. 233. Οοπρί. ΟΠΪς. ΗΙρροῖγι. ἴα Ὅδῃ. ΟἸυγί. ἷ, 466. νὶ, ἱπ 

ςοπιηξηῖ. ρεγρεῖυο ἰπ Ὅλη. Τπμεοάοτεῖ. (που ἴῃ Οοά. 229 τῇδ) ἴπ 

Ἐά. ἢ, τω ς8. εχρήτηῖς Θαρσὲ Οεοτρ. καὶ τὸ τρόσωπ.} -Ἐ δὲ 

Ὑπεοάοτεῖ. (αἱ ἰῃ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά. 1. ς. καὶ ΟἸγί. 1, 466, 

᾿ζρὰ μαδοεῖ αἰ]. 4,4 ,αεῖες δῖαν. ὡς 13] ὡσει 11, 23.) 2, 33» 34» 

46,37, 42) 48, 49, 51. 90, 130, 148, 228,231.2332,. 233. ΟΟΠΊΡΙ. ΟΠ. 

Ομ. 1]. ςο. ἡ ὅραισ.] α (πο) 233. ἡ ἢ, ΧΙ, 23, 26, 33) 34» 

41.) 36, 37) 42, 48, 40. 51» 62, 90, τού, 130, 148, 228, 230, 231), 232- 

Οοιηρὶ. Αἰεκ. Οἷς. ΟἸ γί. 11. ες. 58ἷλν. εἶδος ΤΙ εοάοτεῖ. (υξ ἴῃ 

(οἄ. 229 πιθο) ἱπ Ἐά.1... ἡ ὅρ. ἐφςραπ.Ἷ ἀςραπὴ Ηἱρροίγι. ἰ. ς- 

ἀςραπὴ ἦν Ογτ, Ηϊετοί. 154. καὶ οἱ ὁφ9.} α καὶ 42) 48, ττ. 

α καὶ Ομινί. ἱ, 466, (ϑἀ μιαδεῖ 4110]. ὡσεὶ 4} ὡς ΧΙῚ, 3», τού, 

430. Αἰεχ. ΗἸρροίγι. Ἰ. ς. Ογτ. Ηϊετοί. 1. 6...α Ατπι. Οοάά. τληζιπὶ 

πο οἴηπε5. Αττη. ἘΔ. καὶ οἱ βραχ.] α καὶ ΟΙεγί, ἱ, 466, εὰ 

Βαδεὶ 4110]. βραχ. αὐτοῦ} α αὐτὰ Ατη;. 1. δἰήϊᾳυε. Απῃ. Ἑὰ. 

κἃ σκίλη] -Ἑ ἄἀντου 64, 130, 147. Αἰά, Απι. 1. αἰΐἴαιε. Ασγην. Ἐά. 

ὡς 25] κ91. ὡσει 22) 36, 48, 51,331. Οοπιρί. ἄς Ομγί. ἱ, 466, (εὰ 

ἀΠδὶ οἱ αι. ὅρασις 2] ἢ ορασ. 91. Καὶ ἡ φωνὴ) α καὶ Ομεγί. 

1, 466, {εὰ παρεὶ 4118]... τοχ κίονι δῖαν. αὐτῷ υ11.} αὶ 22. 

ΨΙ1. Καὶ 1.1 , Ομ, νἱ, ἰπ οοπηπιεηῖ. ρεγρεῖιο ἱπ γ4π. ἐξά 

μαθεῖ ΑἸ1Ό]. ἴδον 191 εἰδὸν 11, 22, “6, 33, 36, 48, ς1, 90) 130, 

148, 258, 231) 232. Οὐπρῖ. Αἰά. ΟΠ. Ομγυῖ. 1, 466. νἱ;]. ς. ὅς 

εἰ ὙΠιεοάοτεῖ. (ποπ ἷῃ Οοά. 229 τπεο) ἴῃ Ἐμ. ἰϊ, 12 ς9. ἴδ. ἐγὼ 

Δαν. μόν.} ἐγὼ μόν. εἶδ. ΟὨγνΓ. 1, 466, [εἀ εἶδ. καὶ ἐγὼ Δαν. μόν. νἱ;, 

ρημάτων 130. ἐν τῷ ἀκ. με} α 130. αὐτῷ 2} 22, 23) 48, 

ς1) ὅς, 1475.331. α ΤἨεοάοτεῖ. (υὐ ἰπ Οοά. 229. ποὺ) ἴῃ Ἐα. ἰϊ, 

τ26ο, {εὰ φωνὴν ρημάτων αὐτου Βαδεῖ ἴῃ ὑπὸ αἷἷο Οοἀ. “ὦ ῥγαηντας 

νοεῖ ϑῖαν. Οἶτογ. τῆν φωνὴν ρημαΐων αντε Χ11. Οοηνρὶ. ΟΠ. ΑἸΩΡ. 

Ατπν. Οοάά. τλπῖυπι ποπ οὐηηεϑ. Αὐπ]. ἘΔ. τὴν φῶν. τῶν ρηματ. αὐ]α 

26, 49, 90, 130, 230. φωνὴν ρημάτων αὑτῷ 33» 34» 42, 87, 91, τού, 

148, 228, 232,233. ΑἸά, Αἰεχ. φωνῆς ρημάτων αὐτὰ 35. ἤμνν) 

χαϊ ἢμ. 33 5625 130. Μειὲ Ασῃι. 1. κατανενυγμ.} ἐκχυμαινομενος 

130. καταφερόμενος ΤηΔΓΡῸ 8118 τηδηι 46. -Ἐ ἐπὶ τροσωπον μδ 22, 

23. 36, 379, 48, ς1, 62, 1479 331. Ομῖρ. Ομ μγγί. νἱ, ἰῃ σοιηπιεηῖ, Ρεγ- 

ρεῖυο ἴῃ θη. Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἱπ Οοα. 429 πι60) ἰῃ Εὐὰ. 1. ς. [δὰ υἱ 

ψι. ἴῃ ὑπο αἷϊο (οὰ. καὶ τὸ τορόσωπ. μον] α (εχ ὁμοιοτελευτῳ) 

47γ ὅ2. ,αείες ὑεγο πιέα οὕτῃ αὐιϊουϊο 8ῖ.ν. γῆν} Ὑ ἀμπιϊίαια 

Αττη. 1.  ἐγαὶ ἱποϊίπαια Ἄτπι. Οοὐά. τεϊΐφυϊ!. Ασιη. Ἑά. 

Χ, χεὶρ] ἀγάουϊαπι ργβθπιῖῖς Αστη. 1. ὡπΊομ.} Ιεἰἰσῖε Αττη. τ. 

καὶ 45]. .κ ΑἸΙ4. Ατπι. 1. αἱϊΐις. Ἀπ. ἘΔ. μου υἱ:.} Ἔ χαὶ 

ταρσοὺς των “χειρῶν μου ΧΙ. - εαάεπι, πἰῆ φυοά πε τῶν, 23, 33) 

84) 33) 40) ὅ2,) 87, 90) 91» τού, 147, 148, 228, 230, 235, 233. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεκ. Αταθ. -Ὦ καὶ ἐπὶ τοὺς ταρσους τῶν χειβῶν μοὺ 

42. -Ἐ ελάεπι, οἰ ᾳιοά ἤπε τῶν, Αττῃ. Οοάά. ταπίππὶ ἤθη ΟΠΊΠ68. 

Ασπι. ΕἘά. -Ἐ καὶ ἐπὶ τάρσους καὶ ἐπὶ τὰ ἐχνὴ τῶν χειρῶν μον 36. 

-Ἐ καὶ ἐπὶ τὰ ἐχνὴ τῶν χείρων μδ 37» 48, 231- -« εδήδη), αἰ αυοὰ 

μδδεδηὶ τῶν ποδὼν μα, 225 41. Ομῖρ. ΟΠ γί. νἱ, ἰπ σοπιηεηζ, ρεγρεῖιο 

ἰπ ὕλη. Ἡ καὶ ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν τσοδῶν μου ἔσησέ με ὙΠοούοτεῖ. (υξ 

ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἱπ Ἐά. ἰἴΐ, τ26ο, (εὰ μδδεῖ καὶ ταρσους χείρων μοὺ 

ἴῃ ὕπο αἷο Οοά. -Ἐ γοδογσυὶβ σπάνις πές Οορῖ. “εἰ αν ἰομρε 

"αημμης πιραγμηε οὕτη ἀυοῦι8 ἀγϊου 5 Αὐτη. 1. 

ΧΙ. Καὶ εἶπε] ὁ δὲ εἶπε Τπεοάοτει. (υἱ ἴλ Οοά. 229 πηθο) ἱπ 

Ἑά. 1), τηόο. πρὸς μὲ] μοι 49, 90. ἀνὴρ] ἀνερ 36.) 230, 232. 

Ομγῦ ;, 466, (δὰ 4ἰ10ὲ υἱ Ψαῖ. ροίξ μβᾶπο νοῦσέπὶ τεϊϊηχυῖτπιτ ἰρεῦμπι 

νϑουμπι, συοά υὑπᾶπι νοσδῖη σαροτῈ ροϊεϊ, (1. λόγοις] - τατοῖς 42. 

1. ο. τὴν ὀπῖ. 13] σὺν τὴν οπῖ. 65. 147. τὴν ορῶσιν 233. χ δἷαν. δῖᾶν. -Ἐ ἰάδτα ὙΤπεοάογεῖ. (ας ἴῃ (σά. 229 πιθοὶ ἴῃ ΕΑ. 1. ο. {εἀ ποπ 

Οἴἶζορ. ὀπῆασ . τϑ-τὀπῖασ. 591 κα αἴτογαίγ. εἴ 4υ8ὲ ἰϊ8 ἱπίεαςςπξ -Ἐ πος ἰπ υπὸ αἰἷο Οοά. -Ἡ ἰάεπι Ομεγί. 1, 466, [εἀ ποπ «Ἑ τος 410. 

23. τοῦ. οἱ ἄνδρ. α ΟἸνγί. ἱ, 466, {εὰ μαδεῖ 4110]. ἴδον 0] ἐγὼ] εἰ μὲ ἐγω (ἔς, οοιτυρίιπι ἕοτίλη ἐχ εἰμι; φυοά (οἰεῖας Αι ϊα 

εἰδὸν 22, 46, 33.) 20, 48, 90, 130, 148, 258, 231) 232) 233. Οομρρὶ. 

ΑΙά4, Ομῖρ. Ομγῖ, ἱ, 466. {εὰ 4|10] υἱ Ν αἴ. τὴν ὀπῖ. 21 σὺν τὴν 
οπΐ. 62, 147). τὴν ὁρῶσιν 233. κα 37. Οορί. ἀλλ᾽ ἢ] αὶ ἢ 34,3. 

47, 232. Οδγί, 1, 466, εὰ παῦεῖ ἢ Αἰϊδὶ. ἔχςασις} ἐκςασει (ς) 

91. “βωβον Ἀταῦ. μεγάλη) κα Αγδῦ. ἐπέπεσεν) ἔπεσεν 23. 
Ομγῦ ἢ, 466, {εὰ 4101 αὐ Ν αἵ. ἐν φόξθῳ} εν τρομω ἴῃ τεχίι, [δὰ ἐν 

φοΐξω τι τλᾶτρ. ΧΙ]. ὦ πιείπε. Θεοῦ. δέπιεπισε Αὐτὰ. τ. 
ΨΙΠ. Καὶ ἐγὼ---ταύτην] α πες εἴ 488 ᾿ὶδ ἰῃτεασεηὶ ἱπ οοπ- 

εἶπυα οἰϊπύοης ΟἸγγί, ', 466, {εὰ παρθεὶ 4110]. καὶ ἐγὼ] ἐγὼ γὰρ 
Ὑπεοάοτγεῖ. (ας ἰπ Οσά. 259 τπε0) ἰῃ Ἑὰ, ἰδ, 12.9.0. μα ἐψο ϑῖδν. 

Ργβεπ ϊτετε) 62. 

Ῥέτρεῖιο ἴῃ Ὦδῃ. 

ἐπὶ τῇ ςάσ.] ἐν τῇ ςάσ. ΟἸγγί. Υἱ» ἴα σοπηπηςπῖ. 

ἀπεςάλ.} ἐγὼ ΟἸμγί. νἱ; ἰ. Ο. τὸν λόγ.] 

και τὸν Δ. 3ς. σὺν τὸν λ. 62, 147. τὗτον] κα Τμεοάοτεῖ. (υϊ ἴῃ 

(οὐ. 229 τηθο) ἴῃ ἙἘά. ἱϊ, τφό:. ἔντρομος] εὐ τρομὼ 35: 

ΧΙ. Πρὸς μὲ] α ΑΩΡ. πελὲ Αττῃ. 1. ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτ. 

ἡἧμ.] οτι απὸ τῆς ημ. τὴς πρῶτ. 42, 83). 33ν 34. 30,37, 48» 49) 51: 62, 

87, 90,91, 147, 148, 228, 231, 232. Οομρὶ. ΑἸά. Ομγγῖ. ἱ,. 467. νἱ, ἐὰ 

οοπιπιεπῖ. ρετρεῖθο ἰπ ὕλη. α τῆς 26. ἀφ᾽ ἧς γὰρ ἡμ.- ΗἱἸρροῖγε. 

ἴθ Παη. λ οπιηία 11. μιϑθεῖ ἴῃ ομιδγδέϊ, ταΐμοτε ΑἸεχ. λ τῆς τρῶτ. 

Ἀπ. Οοάὰ, ταπταπὶ οι στηπδθ, Ατπι. Ἐ4, τὴν καρδ.} τὸ προσων 

[2. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ. Χ. 

9. ἢ ' [ ’ ν ᾿ : ὶ ἠχέσϑησαν οἱ λόγοι σου, καὶ ἐγὼ ἦλϑον ἐν τοῖς λόγοις δόυ. Καὶ ὁ ἄρχων βασιλείας Πεῤσῶν 
ε ἐξ ’ Ψ ΝἍ ’ ς» δ »γ»ΆἈΝ δ μ᾿ 2 ΄ ΨὮ "“Ὃ εἰξήχει ἐξεναντίας μου εἰχοσι χαὶ μίαν ἡμέραν" χαὶ ἰδὲ Μιχαὴλ εἷς τῶν ἀρχόντων ἦλϑε βοηϑῆ- 

’΄ Ν 5, Χ ’ 3 ρ ὋΝ, [ΩΣ σαί μοι, χαὶ αὐτον χατέλιπον ἐκεῖ μετὰ τῇ ἄρχοντος βασιλείας Περσῶν. Καὶ ἦλϑον συνετίσαι 
Μ“ ΕῚ ’ ρὋ ρ ’ ἰφν ρ [γ ςἂῶ ες »ν σε ὅσα ἀπαντῆσεται τῷ λαῷ σου ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὅτι ἔτι ἡ ὅρασις εἰς ἡμέρας. Καὶ ἐν 

ων ἰδὲ ΝΣ » » ὦ Ν Ν ΄ ’ Ν»Ὦ», , ρ τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμδ χατὰ τοὺς λόγους τότους, ἔδωχα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ 
΄ Ν ἰδ ἶν μι χατενύγην. Καὶ ἰδὲ ὡς ὁμοίωσις υἱοῦ ἀνθρώπου ἥψατο τῶν χειλέων μου" χαὶ ἤνοιξα τὸ ςόμα 

“2 ’ Ρ᾿ ἰϑὲ ’ μου, χαὶ ἐλάλησα, χαὶ εἶπα πρὸς τὸν ἑφῶτα ἐγαντίον μου, Κύριε, ἐν τῇ ὀπ]ὰσίᾳ σου ἐςράφη τὰ 
9 ΄ 3 3 Ν “,.»ϑ 523 » 3 ’ ρὼ ρϑ φὸ φιῳ ἐντὸς μ8 ἐν ἐμοὶ, χοιὶ ὃχ ἔσχον ἰσχύν. Καὶ πῶς δυνήσεται ὁ παῖς σϑ, Κύριε, λαλῆσαι μετὰ τῇ 

΄ ΄ “2 ἙΝ 28) ἙΝ ἰϑὸ ρο 3 [ 

Κυρίϑ μδ τῶτϑ ; χαὶ ἐγώ, ἀπὸ τὰ γὺν οὐ ςήσεται ἐν ἐμοὶ ἰσχὺς, χαὶ πνεῦμα οὐχ ὑπελείφϑη ἐν 
3 ΄ ΄- Ψ’ ἈΝ Φ 4 Ὡ ἐμοί. Καὶ προσέϑετο, χαὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνϑρώπου, χαὶ ἐνίσχυσέ με. Καὶ εἶπέ μοι, 

. ΘΙ ιν 9 9 δῷ 95. 2 --- δ 7 ν᾿. 3, ν 2 “ “,νΌςὦ ἘΝ 9»ϑ.})» " μὴ φοδδ, ἀνὴρ ἐπιϑυμιωγ, εἰρήνη σοι" ανδοίζου χαὶ ἴσχυε" καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ 

πον ὅ2, 147. Η]ρροῖγε. ἰπ Ῥδαηθ. τοῦ συν. καὶ] α τοῦ 37). ΑἸά. 
α οπιηΐα Ηἱρροίγι. ]. ς. εἴ Ὁ υγί. ἱ, 46), [δὰ μαθεῖ 410], συνεῖναι] 

συνιέναι 33, 347) 36, 37, 42) 48, 91) 1ού, 130, 148, 228, 230, 231) 
233. Οοπιρί. Αἰά. Ομῖρ. "ἜΠπεοάοτες. (υἱ ἴῃ (σά. 229. πηςο) 'ἱπ Εά. 11, 
τφότ. ϑῖαν. γεκοραἰμὶ τ. κακωϑ.} τῷΈὟ 7καχωϑ. Αεχ. ἐναν- 
τίον] ἔναντι 37, 1320, 230. ΟἸγγΓ, 1. ἐς. Κυρίᾳ}] α Τεῖ. Αγη,. τ. 
Δ᾽αυς. Ατπν. Εά. α Ομνυί. ἱ, 467, 1εὰ Παδεξ 4110]. Θ. σε] α σου 

Το. κα σε συγ. 1. πιοῦο ς. [δὰ Παθεῖ 4110]. ἠκέσϑ'. οἱ λόγ.} 

εἰσηκόσϑη ἡ δίησις ΗἸρροϊγί.]. ς. εχακάδμηι ο σενδα Το, καὶ 
ἐγὼ οὐπὶ ἴᾳ4. ἰπ (0π|.} 231. καὶ ἐγὼ] ἐρο σετο ϑίαν. ἢἦλϑον] 
ἐπιγοίοὲ ([τὰ τεχῦ!πι τῶν ὁ ρεῦ ἤος σοπΊπηδ ργαοῖρις ἐχρήπιχεγε νἱἀετυτ) 

Τεπ. ἐν τοῖς λόγ. σου) συνετισαι σε 230. του συνετισαι σὲ 233. 
νεγδο ἐμὸ ετῖ. ΄ ! ᾿ 

ΧΙΠ. Καὶ 13] 44 ϑίαν. Οἤτορ. ὁ ἄρχ.} α ὃ Βα. ἱ, 273» 
{εὰ μαδεῖ ἱ, τόῶ. βασιλείας 15] της βασιλ. 34, 210, 433. (Ομ. 
ῆς ἴὰ υη0 ]. {ε4 τῆς ποη μαθεῖ ἴῃ αἰϊο, ΘΟ γυί. νὶ, ἴῃ σοπηπιεπί. ρεγρεῖιο 

ἴπ Ῥ8π. βασιλέως 62, 147). ὥς Βαΐ. 1, 273, {εὰ υἱ δῖ. ἱ, ςό2. 
Περσὼν] εχρήπιϊς Σπαρσὼν Πϊὶςν εἴ υδίᾳιιε, Οεογρ. εἰςήγει] ἔςη 

ὙὝΒοοάοτεῖ. ἵν, 404, [δά «Ἰ101 υἱ Ναΐ. μου] κα Ασπι. (οάά, τϑπῖιπὶ 
πο οἸηπε8. Ατπι. ΕΔ. εἶκ.] καὶ εἰκ. 3ς. ΑΙεχ καὶ μίαν ἡμ.} 
καὶ μιὰ ἡμερὰ 230. κα Βαΐ. (ἢ) 1]. ἐς. καὶ Τυργαίοτιρῖ. 40 8114 πιδῃι, 
48. κ καὶ Οοἴπι. 1:7. Θεοῦ. ἀρχόντων] πρῶτον (ἢ) 430. 
“Ἢ πρωτῶν 32) ἐτ. ( γγί. 7{επιεῖ, νὶ, 1. 5. -Ἐ τῶν πρωτων ΧΙΠ], 23, 

26, 335, 3453). 36, 37, 42) 48, 405) 62, 87, 90, 91, τού, 130, 228,231) 
2327) 233. (οἸηρΐ. Αἰά. Αἰεχ. ΟἿϊς. Ογγί. 1εππεὶ, νἱ, 1. ο. Βα. 1], 

ες. (οἴη. 1. ς. Ὑβεοάογεῖ. (υς ἴῃ Οοά. 229 πιθὸ) ἴῃ Εάὰ. 11, τ26:. 

Αγὰρ. δῖαν. Θεοῦρ. Ασ. ᾿. ββοηϑῆσ.] βοησαι τοό. κατέλιπ.] 
κατέλειπον 26, 233. ἐκεῖ] δῖαν. Οἴτγορ. βασιλείας 29} 
τῆς βασιλ. 2332. βασιλεὼς 22, 16, 48, 147. Οοτηρί. ΟΠΐς. Ομ γῇ, 
νἱ, 1. ς. ὥς ἴπ ἰοχᾶι, [δὰ βασιλείας ἴῃ τπᾶγρ. ΧΙ]. ἢς Ὑπμεοάοτεῖ, 
(αὐ ἴπ Οοά. 229 τηθο) ἴπ Ἑά. ]. ς. 1εὰ [Ὁ] βασιλείας ἴῃ πο αἷϊο (οἀ, 
αἴασυς ἱϊὰ Παδεῖ Ἰρίε ἴπ Ἑἀ. ᾿πΐτα. 

ΧΙΝν. Ἦλϑον] κατῆλθον 'ἴπ απὸ 1. εἀ ἤλϑον ἴῃ 411ο Ομγυῖ. νἱ, ἴῃ 
ςοπηηλεηῖ. Ρερεῖυο ἴῃ Ὥδη. συνετίσα!] συναντῆσαι (ἢς) ΑΙά. 
ὅσα] ὡς (οἴ. 1 ς7. ἀπαντήσετ.) ἀπαάντησει ΧΙ], 33) 42, 91) 
428, 230, 2329233. (ΟἸΡ]. Δἰά. ἧς Ὑπεοάοτεῖ. (ποη ἴῃ (οά, 229 

τ 60) ἰῃ Ἑά. 1Ϊ, τ263, [εὰ υὧἱ Ναῖ. ἴῃ ὑπὸ αἱϊο οά. ἂν απαντησὴ 49, 
90. συμξησεται 120ὅ.ὡ ἐσχάτων] ἐσχατω ΧΙ], 148,2322. εἐσχαῖα 
42. αττϊουϊυπΊ ρα τς Αἰπῃ. 1. τῶν ἡμερ.} α τῶν 3ς. Οοἴῃ. 
Ἰ. ς. ἐοπιρογίδης Οορ. ὅτι οὐπὶ [44.] α Οορ. ἔτι] αὶ 22, 23, 
44, 3.5 36.5.37, 489) 409 90, τού, 147, 230, 231. (Πρ. ΓΟ νγγί. νἱ, ]. ς. 

Ὑπμεοάοτγεῖ. (υς πὰ Οοά. 229 πηθο) 'π Ἐά. 1. ς. 16 Βαρεῖ ἴπ ὑπὸ αἰἷο 
Οοά. “ ἔτι ἡ“ 110. ΟἿΠῚ δοάθῃ) ἥσπο ποίδπε νοσθη) δῖαν. Οὔἴτορ. 
Ἀγση. 1. ἡὶ ὅρασ.} ἐδ ῥργεατηϊτταηςϊ 25, 34) 36, 37, 48, 2321. ΟΠΐξ. 

ΟἸ γί. νἱ, 1. ο. δῖαν. Οἶτορ. ἱἰάδηι ργαπιας Τβεοάοτεῖ. (υἱ ἰπ Οοά. 
220 τῃη60) ἴῃ Εά. ]. ς. 14 μαρεῖ υἱ γαῖ. ἱπ ὑπὸ αἷΐο Οοά, ἡ ἡ 3.» τού, 
ΑΙοχ. 

ΧΡ. Καὶ ἐν τῷ λαλ. αὐὖτ.} εἰ φμμπε ἀπίοπι ἰοομίπς τ (ἢ) αν. 
Οἴτορ. μετ᾽ ἐμξ]) τρος ἐμε 42. κατὰ τοὺς] ταάντας τοὺς 

Ομ γγῖ, νἱ, ἴῃ σοτηπηειῖ. ρεγρεῦιο ἴῃ Ῥδη. ἐπὶ] εἰς 22, 36, 48, ξι, 

“31. ΟΠΐρ. Ὑβεοάοχει. (αἵ ἰπ Οοά. 229 πιεο) 'ῃ Ἐά, ἰϊ, 126. καὶ 
κατεν.} καὶ ἰδου κᾶτεν. 230. κατενύγην} ἐσιωπησα τηλτσο 80 4118 
πηᾶπ 36, εχργπηϊ ἔςην κατανενυγμένος ΑΥπι. 1. 

ΧΥῚ. ἰδοῦ] . 230. ὁμοίωσις} ὁμοιος 430. ὁμοίωμα ΟἸτγΐ, 
νἱ, 'π ςογηπιεπί. ρεγρεῖιο ἰπ ὕλῃ. οὐο ἴῃ ἰεχίυ, {εὰ μιπιϊμμάο πῃ 
τηδῦσ. δῖαν. Οἴτορ. υἱοῦ} νιω 130. ἥψατο} καὶ ἡψ. 130. 

καὶ ἣν. τὸ σόμα μου] κα 111. α ὙΒεοάοτεῖ. (υΣ ἴπ (σά. 229 πιθο) ἴπ 
Ἑά. ᾿ϊ, τ264, ἐεὰ μαθεῖ ἴῃ ὑπὸ αἰϊό Οοά. α καὶ Ασην. 1. αἰ χυς. Αστι. Εά, 
ιαδοῖ οπγηΐα ἐπ οπδγαέξ, τυΐῆογε ΑἸαχ. ἤνοιξα] ἡνοιζεν23.ο. εἶπα] 
εἰπὸν ΧΙ], 22, 26, 42, 48, ςτ,.231,233. (Ἶϊ;. ΟὨιγί, νἱ, ]. ς. Ὑεοάο- 

γεῖ. (αἱ ἰη Οοά. 220 πιεο) ἰη Εὰ. Ϊ. ς. [εἀ υἐὲ Καῖ. ἴπ ἀυοῦι5 Δ}Π}|ς (οάά, 
εἶπα πρὸς τὸν ἕς.} ἀἴεο υἷνο φμὶ βοΐ Αττὰ. τ. ἐναντίον] ἔναντι 220. 
με 3} ἐμαὶ 34, 48,232. Οοπρ!. Κύριε] α 148. -Ἐ με 62. Ηἰἴετ. 
τῇ ὑπ]ασίᾳ] τὴ ορασει 42, 34. 36, 37, 48, ς΄, 221. ΟΠΐξ. ἢς ὙΠεο- 
ἀογεῖ. (υἵ ἰῃ Οοά. 229 π|60) ἴῃ Εἀ.]. ο. {πὰ υἱὐ αῖ. ἱπ ἅηο 411ο Οοά, 
τῇ ὁράσει ΟἾΥΥΥ, νἱ, 1. ς. [εὰ ὁράσει ', 46). ἐν τῇ ὀπῖ. σε ἐςρ. οὐπιὶ 
κα] ἐγράφη τῶ ἐντ. μου ἐν ὁράσει με ΟὨιγί, ἷ, 467, {εὰ αἰϊοὶ δά 
φγάϊπεπι Μ᾽ ατσλητπη δοοθαϊε, σου] μου 148. ΑγαΡ. εἴ ἢς ΟΠ, 
υἱ πιοΐήο νἱάϊπηι8, 1, 467, ἴδά 4110] υἱ Ὗαῖ. ἐγράφη} Ρῥγαυηϊπτιης 
»ελὶ Αττα. (οάά. τληῖὰ πὶ ποη οτηπος. Ασπι. Ἐάὰ. ἐγρ. τῶ ἐντ. με 
ἐν ἐμ. εἰ δοϊμειε βιπὶ εοπιραρε: πιο (ει {ατῖτη πηοπῃεῖ, “ἢς ΤΒοοάοιίϊοι 

ἱπιεγργείδτυς εἴ.᾽)) Ηἰἷεν. ἐμοὶ} μοι 3ς- καὶ οὐκ ἔσχ. ἰσχ.} 
να 220. καὶ υἱς.} Ἔ δ 222). 26, 37, 48, ς1,) 231. ΟἸΐσ, ΘΟ γγί, νἱ, 
). ς. Ὑπεοάοτεῖ. (πε ἴῃ (ο΄. 229 πηθ0) ἴῃ Εά. 1. ς. Οβογρ. -{- ἰδὲ ἐγω 
34. ἔσχον] ἔχὼ 22, 34,35. 36, 37, 48. ΟΠ ξ. ΟἸγγΥ. νἱ, 1. ς. ὙΒεο- 
ἀοτγεῖ. (ας ἴῃ Οοἄ. 229 πιο) ἱπ Ἐά. ]. ς. 1ε υἱ αΐ. ἴῃ ὑπὸ Α᾽ο (οά, 
λαόεης δῖαν. Οἴτοσ. -Ἐ ἐκ σιε ἄστη. (οὐ, ἰΔητιπι ΠΟΙ Οπλ)68. Ασηγ. Εα, 

ΧΨΠ. Καὶ 1] α δῖαν. Οἶτορ. δυνήσετ.} ϑυνησηται 510. 
δυνησωμαι “6. δυνήσομαι (οπΡΡΙ. ὁ πταῖς σου Κύρ.} ο παις σου 
Κύριε μου ὅ2, 233. (ορῖ. Κύυρ. μου ο τὶ σου 42. Κυο. ὁ τῷ. δου 

τοῦ. ὙΠπεοάοτγεῖ. (υξ ἰῃ Οοά. 229 πιεο) ἰπ Ἐά. ἴΐ, 1264. κα Κύριε 26, 

230. τοῦ Κυρ.] α τοῦ ϑ8ῖαν. Κυρίε μ5] α μου Γ"ς. Μονεῖπο 

ὕμο Θεοῖς. τάτου] αὶ Αυπὶ, Ἃ. αἰϊϊαυς. Αστῃ. Ἐάὰ. καὶ ἐγὼ] 
καὶ ἐγὼ ἡσϑενησα καὶ 2321. ἧς ΤΠεοὐοτεῖ, (υἵ ἰῃ (οἄ, 229 πηεο) ἴπ 

Ἑά. 1. ς. δά υὲ Ναῖ. ἴῃ ὑπὸ αἷο (οὰ, φρο ἐπὶ ποῦ υαίρξόαπι εἰ δῖαν. 

α ἐγὼ Απῃ. 1. αἱϊΐψυς. Αππῃ. ἘΔ. ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ ςήσ.} πον 
ανηρίϊες οὐ Αὐτὰ. 1ἱ. αἴας. Ασην. Ἑά. ἰσχὺς] ἰσχὺς μὸν 233. 

Ἔ μῴββεας Αστιν. Οοὐά, τάπτιιπὶ ποη οπηπεβ. Απτη. Βὰ. πνεῦμα} 

πνοὴ ΧΙ], 25,23. 26, 33,34) 35. 36, 37» 425 48, 49, ς1, 62, 87, 00,01, 
τού, 130, 147, 148, 228, 230,231,),232,231. ΟΡ]. ΑΙά. ΑἸεχ. ΟΡ. 

Ὅγε. Ηἱϊεγοῦ, τς). Ομεγί, ἱ, 467. νἱ, ἰπ σοπηπιεηῖ, ρεγρδῖυο ἴῃ ἴλδη. 
ὙΠΒεοάογεῖ. (υζ ἴῃ (οά. 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1. ς. ΑὰΡ. Οεογρ. Αγη). 1. 
αἰ ἴχυς. Ατπη. Εά4ά. οίοβα: επίηε εἰ (γί δῖαν. ΟἸἶγοσ. εἰ ἢς, {πὰ 

ἀϊτις νν. ργπηαβ υποἷβ ἱποἱ ας, δίαν. Μοίᾳ. οὐχ ὑπελείφϑη] οὐχ 
υπολειφϑησεται 89. κ οὐχ, (ἔς) Απη. Εά. ἐν ἐμοί 1 μοι 89. ἧς 
ὙἸΠεοάοτεῖ. ᾿ Οοά. 229 τηοο, δά υἡ Ναῖ. ἴῃ Εά. 1]. ς, 

ΧΝΤΙῚ. τροσέϑ.] Ἔ αριρίϊας Ατπν. στ. εἰ Αγην. Οοάά. Α[ΠἸ ἤονεπι. 
ἥψ. μου] 2γορίμυαυΐ! ἐπ πιέ Αὐτὰ. (οὐ. πονοχη. ὡς] ὡσει “6. 

με] μοι 26. 
ΧΙΧ. μοι] λα Ασηι. τ. αἰϊΐψυς Ἀπ. Ἐά.  μἔε Οορί. μὴ 

φ. ἄν. ἐπι3.} αν. ἐπιϑ. μη Φ. 22.0.0. ὧν. ἐπιϑ. εἰρ. σοι} εἰο. δοι ὧν. 
ἐπιϑ. Ομυγῇ, ἢϊ, γ6ο, {εἰ 4118] ἐδᾳυΐτιγ ογάϊηεπι Ψ αἴϊοδπυτη. ἀνὴρ] 
ἄνερ 430. ΟΠ γί, 1. ο. 164 4118] υτ Κατ. ἄνδρ. καὶ ἴσχ.] ἴσχ. καὶ 
ἐνδρ. εἰ Πατὶπι ὁ Θεὸς μετὰ σοὺ (}]]οἷς, ΟὨγγΥ, 1. ς. {εὰ μαῦθεῖ δἰ! ὲ υξ 
αι. εἰ ργαυητας Αττω, τ. ἐμ] -Ἐ ταύϊα 34. ἴσχυσα] ἐνισχυσα 
22, 34, 36, 48, ς1, 231. ΟΠῖρ. ΟἸγῖ. νἱ, 1. ς. Ὑπεοάοτεῖ, (υξ πα (σά. 
220 πηεο) ἰπ Ἑἀ. 1... καὶ εἶπα οὐχ [44.] α 37. εἶπα] εἶπον 22, 
46, 42, 48, κι, 4321. ΟΠ. ΟΠιγί. νὶ, ἴῃ σοπηπχεηῖ. ρεγρεῖιο ἴῃ [)4π. 

ὙΠπεοάοτεί, (υἱ πῃ (οά. 229 πιε0) ἰῃ Εα. ἱϊ, τ264. ἀἤἶοο Αττλ. 1. 1}}- 

4υε. Ατπ. Ἑά. λαλείτω] λαλήτω ΑΙά. ὀσφμεγε Απτῃ. (οἀὰ. υπι5. 

ὁ Κύρ.} α ὁ Απη. Οοὐά. φυκιμπογάεοίη). Φονῖπε Ατα. Οοά, ἀπυβ, 

Κυρ. μ0}} λ 8 Οεογς. Δτηι. Οοάά. ἀυοάεςϊπι. Ατπηι. Εα. 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 

“ Ν "» ͵ ε ΄᾿΄, “ [22 952 7 

ἰσχυσα, καὶ εἰπᾶ, λαλείτω ὁ Κυριος μᾶδ, ὁτι εἐγισχυσᾶς με. 
"» εὰ 

Καὶ εἶπεν, εἰ οἶδας, ἱγατί ἦλθον 
’ὔ’ ΄-ς ρ “ χρν »Ῥ ρ᾿ ς 2 ᾿, 9 

πρὸς σέ; καὶ γῦν ἐπιςρέψω τὰ “πολεμῆσαι μετὰ τῷ ἄρχοντος Περσῶν" χαὶ ἐγὼ εἰσεπορευύμην, 
Ν, 3 ρ ΄ 3) 2 )ΔΑ ΑΝ 2 »" Ν ν 7 3 “Ὅ. » 2 

χαὶ ὃ ἄρχων τῶν Ἑλλήνων ἤρχετο. Αλλ ἢ ἀναγίελω σοι! τὸ ἐντετάγμενον ἐν γραφὴ ἀληνείας, 
Ν. 3 3, κὰ ΕῚ 9. » μ᾿ -ς ᾽΄’ 3 5 Ν ς Μ»Μ ς ὦ 

χαὶ οὐχ ἔςιν εἷς ἀντεχόμενος μετ᾽ ἐμοὺ περι τὅτων, ἀλλ ἢ Μιχαὴλ ὁ ἄρχὼν ὑμῶν. 

5.ϑΝ 2 ΄ 3 ΄ ἣν ΄ . κ᾿ 3. 7 ᾽ ᾿Ξ 

ΚΑΙ ἐγὼ ἐν ἔτει: πρώτῳ Κύρου ἔςην εἰς κράτος καὶ ἰσχύν. Καὶ γὺν ἀλήδϑειαν ἀναγίελῶ σοί: 
μ᾽ ρ, 9 ἴω ΄ Ν ε 7 ᾽’ ρ 

ἰδοὺ ἔτι τρειίς βασιλεῖς ἀναςήσονται ἐν τῇ Περσίδι, χαὶ ὁ τετᾶρτος “λδτησειί ὥλοῦυτον μέγαν 
μΦ 9 »“ ῳ. δὲ 9 2 Ε 

«παρὰ “πάντας, χαὶ μετὰ τὸ χρατῆσαι αὐτὸν τὰ π΄τλότου αὖτ, ἐπαναςήσεται πάσαις βασιλείαις 
2 ν. » 7΄ ᾽’ ΠΣ τ Ν, 

Ἑλλήνων. Καὶ ἀναςἥσεται βασιλεὺς δυνατὸς, χαὶ χυριεύσει χυρείας “σολλης, χαὶ ποιήσει χα]ὰ 

τὸ ϑέλημα αὔτ. 
7 ᾿Ὶ ΄ [ΩΣ » ρ᾿ Ν 3 9 ΝᾺ» 2 ν0 δὲ Ὰᾳ, ν,. ’ δ ὦ ἃ 

τέσσαρας ἀγέμους τοῦ ἄρανου, χαὶ οὐχ εἰς τὰ ἐσχατὰ αὐτϑ, δθὲ χαταὰ τὴν χυρείαν αὐτῷ, ἣν 
Ὰ Μ ΝΜ . “.“Ὁ ᾿ς 9 Ν ΄ Ν, ς 

ἐχυρίευσεν, ὅτι ἐχτιλήσεται ἡ βασιλεία αὐτϑ, χαὶ ἑτέροις ἐχτὸς τάτων. Καὶ ἐνισχύσει ὃ βασι- 
ρο ἝΝ “- ἰμ 3 ’ 39. »᾿»" ΄ 9» ἊΝ ΄- ΄ 

λεὺς τοῦ νότε" χαὶ εἷς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἐνισχύσει ἐπ᾿ αὑτὸν, χαὶ χυριεῦσει χυρείαν “πολλήν. 

ΧΧ. εἶπεν] -Ἑ μοι ΧΙΪ, 21.) 34. 35) 42) τοῦ, 148, 230, 232. 
Ο(οιρὶ. Αἷοχ. Ατγρ. εοῦρ. αἴ νη Αττὴ, τ. εἰ οἱἷδ. ἱνατί 

ἤλϑ. ρ΄ σὲ] ἰνατιὶ ηλ. πρ᾿ σε εἰ οιδ' 148. εἰ 210. ἱνατί} 
τι 22) 345,48, ς1.) 231. (Πρ. ΗἰἸρροίγι. ἴῃ δ. ΟΠ γυΐ. νὶ, ἴῃ σοπι- 

πιεηῖ, ρεγρεῖιο ἴῃ απ. Ὑπεοάογεῖ, (ας πὰ Οοά. 229. πιεο) ἰη Ἐά. ἱἢ, 
χτ366, (δ ἐνατι ἴῃ ὅπο 4119 (οά. διατι 232. οτι 37. καὶ νῦν] 
α ἰπ απο ἰ. {ε4 Παθεῖ ἴῃ 4110, Ομγγί. νἱ,1. ο. ἐπιςρέψω] εἐπιςρεφω 11], 
3ς. Ομγνῖ, ἰὴ ἀηο 1. [δ ἐγὼ πορεύομι κι ἴῃ 411ο, νἱ, 1. ς. ἐπιςρέψω ἰπ 
εἰαταῦδ. πλΐποσε Αἴθχ. τὰ ἀρχ.} τῷ ΧΙ], 23, 26, 33, 3:5 40, 

653, οο, 91» τοῦ, 1.47. 148) 228, 232. (ουρί. ΟἿρ. Ηἰρροίγε. 1. ς. 

ἀρχόντων 11]. ἄρχοντος 1 εδαγδέϊ. πιο ΑἸοχ. Περς.] τῶν 

Περσ. 230. καὶ ἐγὼ] εγο νονο ϑἷαᾶν. εἰσεπορ.} ἐξεπορ. ΧῚ], 22, 

23. 26, 33»)347385 30) 375 425.48 40, ς1) 62, 87, 90, 91) τού, 130, 
1475. 148, 228, 210, 231) 222. (οπ)ρ]. Αἰά. ΑἸεχ. ΟὉπῖσ. ΟΠ γγί, Ὀἱ5 

ν], 1. ς. Βαΐ. 1, ςύ2. ὙΠιεοάοτεῖ. (υξ τι Οοά. 229 πιθοὸ) ἱπ Εά. ]. ς. 
δίαν. Ασηγ. ( οάά. ἰδηΐμτι ποι) οπλμεβ. Αγη). Ἐπ. 

ἰδου 62, 1479 230ο. Μιώ δῖαν. ὁ ἄρχ.] α ὁ 62. 
ἀνήρχετο 148. 

ΧΧΙ. ᾿Αλλ᾽ ἢ 19] καὶ 37. αλλᾷ τού. ἱζωρτγαίογιρί. η ἂὖ αἱϊα 

ΔΩ 34. κα ἢ ϑίαν, Μοίᾳ. Ασγηϊ. (σϑά, ταπῖυπι ποη οπιπεβ. Ασπι. Ἐά, 

ἀναγ[ελῷ] αναγίειλω 23... σοι] α ΗΙρροίγι. ἰπ ῬΔη. τὸ ἐντετ.] 
συν τὸ τέτ. 62, 147. ἐντεταγμέν.] εγίεγραμμενον ΧΙ]. γεγραμ.- 
μένον Ηἱρροίγι. ]. ς. τεταγμενον 522. 36, 37, 48, 62, 147, 211. ΟἸἶρ. 

ΟΠ. νἱ, 'π σογητθεηῖ. βεγροῖμο ᾽ν Τ)λ64π. Ὑ ιϑοάογεῖ. (υϊ ᾿ (οά. 229 

τη60) ἰῃ Ἐα. 1, τῦῦ. γραφῇ] μνίριεγὶς Οορί. καὶ οὐκ] καὶ 
ὁ δκ 147. εἷς] τις 35,37. α 14). ἐϑδεὶς Ηἱρροίγι. Ἰ. ς. εἷς 
ἄντεχ. μετ᾽ ἐμ} φ φεὶ πιε αὐγωυοι Τιλίια5. Αὐδῖογ ἀς Ῥγοπμ ἀρ. 
Ργοΐξετ. μετ᾽ ἐμ] αὶ 37. Πίργοῖνε. 1. ο.. μοι ΟΠ γί, νἱ, ἃς, [ἐἀ 
αἴϊοῖ υτ δας. τοερὶ]} ὑπερ 35, τού, Αἰεχ. ἀλλ᾽ ἢ 2.1], ἢ Ηἰρροϊγι. 
Ι. ς. Απε. (οἀά, ταπῖυπλ ποὰ οὔηποβ. Απη. ΕἘά. ὑμῖν υποὶδ ἰπ- 
εἰυίαπι ΑἸεχ. ὠλλ᾽ ἢ Μιχ.] κα ἴῃ τοχίυ, μαθεῖ ΓΏΔΓΡΟ Δ 414 τηδηυ, 

ΔΙχ.1 μέλας ργαηλς διν, ὁ ἄρχ.] α ὁ ΗΙρροίγι. 1. α. 
ὑμῶν] ἡμῶν τοῦ. αὐτῶν ΟἸτνῇ, νἱ, 2 ς2, [δὰ 4110] αἱ αι. 

᾿Ὶ 

καὶ 11.] καὶ 
Ν 

Ἀρχετο) 

210. 

Ι. Καὶ ἐγὼ] καὶ ἐγένετο 5, 3.4) 36, 48, 231, 233. ΟἸἰσ. ΟἸγγῇ, νὶ, 
ἴῃ σοπηπεηζ, ρεύμεῖιο ἴῃ Ὅλη. ἔς εχ σοιτ. [64 καὶ εἐγω ργίπηο, 228. 
καὶ ἐγένετο ὙΠεοίοτεῖ. 1, 15 ς4,) εἰ ἢς (υζ ἰπ Οοά. 220 πΊ60) ἰΐν 
1266, {ει 101 αὐ Ψατ, ἴῃ ὑπὸ αἰϊο οά. φρο ψενο δῖαν. κα καὶ σεοζρ. 
ἐγὼ ἐν] Ἰῃῖοῦ Πᾶὰ5 νοςε5 εἰξ γαίιγα [ἰτογασγυτη οἰγοῖζου ἀυλγιπι, ς 1. κ ἐν 
1. Κύρε] πιᾶῦρμο δανγὶϊ (11 νετο Αφυΐία εἰ ϑγγηπιδοῆας νει) 
Ατλ. Ἑά, ἔςην]) ες ἢ 44. ἐγὼ ἔςην Ο γγί. νἱ, 1. ς. ογπαυὶ ΑΥηι. 
(οὐ. πηι18. κροτ. καὶ ἰσχύν] χρῶτ. καὶ ισχνι τού. χρατ. χαὶι 
εἰς ισχ. 89. ισχ. καὶ χρατ, ΧΠ, 53,33) 62, 879) 00, οἵ, 147, 148, 
228, 230, 232. (ὐοπηρ]. Αἰά, ονεμάϊπορι σὲ αὐ γούμ Αταν. α. αἰλὶ- 
4αυς. Απη. Ἐὰ. 

Π. ἀλήϑ. ἀναγῖ. σοί ἀναγ. σοι! ἀληϑ. 22, 34) 306, 48, 211. 
ΟΡ. ΟἾτγί. νἱ, ἴῃ σοπιπηεηῖ. ρεγρεῖθο ἱπ Πδῃ. Ὑβεοοάογεῖ. (υς ἴῃ 
(οά. 229 πηε0) ἴῃ Ἐά. , 266. Ῥοξ Βας νν. ογηηΐα υΐχῃς τἀ πε 
Τρ τ5. ῥγαῖεγηλτας ΟΉγγῇ, νἱ, 1. ς. ἀναγ. ανωγίειλω 88. ἐρο 
αημμπί αο (ὐεοῦρσ. τεηὶ μὲ ἀππππέϊομ δῖαν. Οἰτορ. σοί] κα τοῦ. 
Οεοτρ. ἔτι} κα (δπιεῖ, [24 εἰ μαδεῖ {επτεὶ, ΗἸρροίγι, ἰῃ Ῥλδη. 
α Αγπι. 1. δἰ ΐἴαις Αστιν. Ἐκ. τῇ Περσ.} α τῇ 34. 3ς. (ομνρὶ. 
Ῥοργῆς ἴμε αγιίουϊο δίαν. Οἶτορ. διρανγείε ςυτὰ αὐιουϊο Οὐξοῦρ. γεγγα 

ἢ Ἐά. ἃ, 1270, [εὰ υὐ Ναῖ. ἰῃ ἀποῦιιβ 4115 Οοάά. 

(συπη απισυΐο ργαπνο) Ῥεγίαγωπ τι. τ. αἰίᾳφυθ. Ατηγ. Ἐὰ, 
χαὶ 29] μω 5ἴαν. ὁ τέτ.) -Ἐ μἔσρεί εἰ Οορ. τὐυλυτήσ.] , (Πο) 
91. σπλουτισει τοῦ. τλᾶτον μέγαν] τελουτησει μέγα (ἢς) 5:. 

πλουτον μεγα (ς) 147. ταραὰ] περι 233. ὑπὲρ ΗΙρροίγι. 1. ο. 
τοῦ λάτου] ἱπ οῤκίεπέία Αττα. 1. 8|11416. Ασπη. Εά. αὐτου] 

α 22, 34,» 489 ς1,) 62, 147, 230, 231. (ἢϊρ. Τ]ιεοάογεῖ. (υἱ ἰη (οί, 

220 τὴε0) ἴῃ Εά. ἴΐ, τ2ό). ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐπαναςήσ.---αναςάσετ. 
ἴῃ σοπγ. 31] α Ροΐεπι, εἴ 4185 Ἠἷβ Ἰηϊεταοεπῖ 232. ἐπαναςήσετ. 

πάσαις βασ.} ἐπαναςησονται πασαὶ αἱ βχσιλειαι 210. επανψας.. 

πᾶσ. ταις βασ. δε. 22, 3473. 306, 48, 231. ΟΠὶς. ΗἸΡροϊγς. 1. ς. 

Ὑπμοοάοτεῖ. (υἵ ἴῃ (ὐοά. 229 πιε0) ἱπ Ἐά. 1. ς. [εἀ υἱ αῖ. ἰπ ῃπο αἱϊο 

Οοά. ,α πάσαις βασ. 232. ἑημιγρεπι ἐπ γόσπεη ἤπ6 ἀγτσυἶο ΑΤΩΊ, 

Οοὐά. ἀμο. ἐμμιρεπί ἱπ τορος οὐτὰ αὐϊσιϊο Ατιη. (οαάβ. ἄμα. 

,α σ΄ᾶάσαις Ατηι. «1. εἴ Ατη. Οοάά, 4111 ἀαπάδοϊηγ. Ατ. Εά. ἙὩἙλ- 

λήν.} τῶν Ελλ. 36, 43, 48, 230, 4231) 223. ΟΠϊρ. ΗἸρροίῖνγι. 1, «. 

Τμεοάοτγεῖ. (αὐ ἰὼ (οὐ. 229. τηεο) ἱπ Εα. 1]. ο. [εὰ υὐ Αι. ἴὰ ὕπο 8110 
(οά. 

11. βασιλ.} αἰϊπε γες ο]αν. Οἴἶτος. καὶ 4] α 91: 

ρείας πολλῆς] κυρειας πολλᾶς 3ς. κυριειας τ΄. 148. χυριας τῷ. 1], 

225) 857, τού. (ὐοηγρὶ. ΑἸά. ἀονιίπαι μινδο Αττη. 1. αἰϊίᾳιε, Δυπι. 

Ἑὰ. τὰν εἰογίπαιμκ τμδο Οεοίς. 

α ἰτεγυῖγ. οἵ 4112 115 ἰπιε δοθῆ 233. 

ΙΝ. ὡς] εὡς 34. 42. ἄν ςἢ] τὰν ξη 44. ὥς Τ)ιοάοτεῖ. (ποι 

ἴῃ Οοά. 229 πηε0) ἱπι Εἀά. ᾿ϊ, 126, ΓεΦ οὐ Ψατ. ἴῃ ὑπο αἰϊο Οοά. ανεςη 
τοό. ὥς ρήηιο, εξὰ ἂν ςἢ πιης εχ οοῖτ. ΧΙ]. αναςὴ 34) 230. ἂν- 

τιςὴ 1ς. ἂν ἀντιςὴ 232. φῇ ἢ βασ. αὐτῶ, συντρ.} βε!. Βερπιιε 
ἐ7ες εοηγε προ. τι. ΕΔ, εἰς τὰ ἔσχ΄.} “εεμπάμηι πουϊδπια Ἀταὺ. 

αά βμενε σὐτὰ δτίίσυϊο δ᾽αν. Οἴἶτζορ. ἔσχ. αὐτῷ} α αὐτῷ ϑίδν. 

Οἴτορ. κατὰ τ. κυρείαν ἣν] κατὰ τ. κυριειᾶν ἦν 148. χ. τ΄ κυ- 
ριαν ἣν 87. τού. (ὐοπιρί. ἐπ ἀἰοπείπαίε (ουπι ἀυτίσυ]ο ργασπη}0) ἐπ φαϑ 

κυ- 

,.Ὁ ,, “Ὸ|0- 
αὐτατ-αὐτῷὸ τ ἴῃ οοπὶ. 4] 

δίδν. ἣν ἐχυρ.] εἰσεχυριευσουσιν (Πς.) οι. Ἐ κῃ 232. ὅτι] ετε 
210. ὅτι ἐχτιλ. Οὐ ΠῚ ἴᾳᾳ.] πιατρὸ δυο γείετ φμῖα εἰϊοϊ ἀδίμν τορπιηπ 

ες αὐὔΐμς ἱπιον ἐχίγαπεος ρχγοσμὶ ἰοἠοκίες Δ εἰ ἀμεεπίες Αττη. Ἑὰ. 

ἐκτιλήσ.} ἐχτελησ. 120. αὐτοὺ υἷι. αὐτῶν 220. ἑτέρ.] Ρτῶ- 

πὐπτίαπι δοϑησεται 3ς, 42, 48, 87, 91, 228. Αἰά. ΟΠΒὶρ. ἰάεῃι ργῶ- 
ταῖς ὙΒεοάοτες. (ποη ἴπ Οοά. 229 τηεο) ἱπ Ἑὰ. ἰϊ, «268, 14 ποα 

Ργφοπλϊεεῖς ἴῃς ἀμποῦιι5 α]1185 Οοάά, τοῖς ἐτεροις ὅ5, 147. ετεροι τοῦ. 

ἐτερος 233. ἐκτὸς] α 228. τέτων] -Ἐ δοϑησεται 34,3) 89, 
τού, 130, 230, 232. 233. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. Οορι. Αταῦ. δίᾶν, 

Ν. ἐνισχύσει 19] ἐνίσχυσε Τ᾿ μεοάοτεῖ, (ποῦ 'ἱπ (οά. 229 γλθ0) 

εἷς] α 22, 36, 
48, 231. εἷς τῶν ἄρχ. αὖτ. ἐνισχ΄. ἐπ᾿ αὐὖτ.] ἐνισχ'. ἐπ᾿ αὐτ. εἷς 

τῶν ἄρχ. αὖτ. ΑἸοχ. εἷς τῶν ἀρχ. αὐτ.} ἀπὸ τῶν ἀρχ. αὖτ. εἷς 

ὙπΜεοάοτγεῖ. (ποη ἰπ Οοά. 229 τηθο) ἰπ Βα, ]. ο. {δὰ υὐ Καῖ. φιοδά οἵ- 
ἀϊμοτῃ 'π ὩπῸ αἷϊο (οὐ. τῶν ὠρχ.} ἀπὸ των αρχ,. 23: 46, 48, ςἴ» 
211. Ομ. εἰ ἢἤς, τε πηοήο νἱάϊπιις, Τ πεοάοτεῖ. (ποπ ἰῃ (σά. 229 

τη60) ἰι Κα, 1. ς. [δἀ υἱ Ναῖ. ἴῃ ὑπο αἱἷο (οά. αὐτῶν] αὐτου 22) 

34). 35) 36, 45, 48, ςτ, τοῦ, 1479). 230, 233. Οὐτηρ]. Αἰεχ. ΟἸπς. 
ὙΒεοάοτεῖ, (που 'ῃ Οοά, 2529 πιθ0) ἰπ Εά.]. 5. αϑ9. “" ἐδονασι ἃ 
Ατη). 1. ἐνισχύσει 29] ἰσχύσει 430,232.- ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾽ αὐτῶν 
ΧΙ], 23, 26, 49, 87), 9ο. επ᾿ αὐτῶν ἐκ τοτᾷ 89. {πι δ0: (ορί. 

χυριεύσ.} κα 148. 

( οπηρὶ. κυρειᾶς πολλᾶς 35. 

κυρείαν π.} κυριειᾶν τ. 148. κυρίαν π. 23, 87. 

κυρειας πολλῆς 51. ΑΙεχ. ΟΠ. 

ΚΕΦ χ 

20. 

2 
ὥ" 

ΩΣ ΄Σ ἥδᾷ ΄ Ὶ ἠ Καὶ ὡς ἂν ςἢ ἡ βασιλεία αὐτδ, συντριξήσεται, καὶ διαιρεθήσεται εἰς τοὺς κα, 

δ. 



ΔΑΝΙῊΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

ΝΠ ΦΈΣΙ ΜΚ ᾽ ἢ ᾿ς ΨΦ ΄ ᾿ 6. Και μετὰ τὰ ἐτὴ αὖτ συμμιγήσονται, χαὶ συγάτηρ᾽ βασιλέως τῇ νότου εἰσελεύσεται πρὸς βα- 

10. 

11. 

2329) 233. ΟΟΠΊΡΙ. Αἰεχ. Οϊρ. 

; 7 ἴω) 95." ρὼὸ ρ ρῸ 'ς σιίλέα τ βοῤῥα, τῷ ποιῆσαι συνθήκας μετ᾽ αὐτᾶ, χαὶ οὐ χρατήσει ἰσχύος βραχίονος, χαὶ αὶ ςή- 
-ς ’ Ὁ ΄ο 6 ᾽’ Η Ἂ, σεται τὸ σπερμὰ αὐτϑ, χαὶ πταραδοϑήσεται αὕτη, χαὶ οἱ φέροντες αὐτὴν, χαὶ ἡ νεᾶνις, χαὶ ὃ 
΄ » 2“ 2 δὴ “529 7΄ 3 “Δᾳἷ,»Ἄ ὮΝ εΖ 9. “, -ς Ζ΄ χατισχύων αὐτῆν. Ἔν τοῖς χαιροῖς ἀγαςήσεται εχ τῇ ἄνθους τῆς ῥίζης αὐτῆς, τῆς ἑτοιμασίας 

9. ,» ΝΦἊἝ Ν Ν 3 , ἢ ρ᾿ ρῷ »“ αὐτϑ, χαὶ ἥξει πρὸς τὴν δύναμιν, χαὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὑποςηῤίγματα τῷ βασιλέως τῷ βοῤῥᾶ, 
΄-Νς ᾽΄ 9 9 ῥῶ ρΦ ρο βῷ ρἊ ρὋ καὶ ποιῆσει ἐν αὐτοῖς, χαὶ χατισχύσει. Καί γε τὸς θεὸς αὐτῶν μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν, πᾶν 

»“, 2 Ν ἴω ΄΄ 2 σχεῦος ἐπιθυμητὸν αὐτῶν, ἀργυρίε χαὶ χρυσία, μετὰ αἰχμαλωσίας οἴσει εἰς Αἴγυπον, χαὶ αὐ- 
τὸς ςἥσεται ὑπὲρ βασιλέα τοῦ βοῤῥᾶ. 

γότου, καὶ ἀγαςρέψει εἰς τὴν γῆν αὖτξ. 

Ν ΄ [ων ἴω 

Καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τᾶ βασιλέως τοῦ 
Ν ξ εἣΝ 39 ν᾿ 4 » 9 Ζ΄ μι Καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ συνάξεσιν ὄχλον ἀγαμέσον ππολλῶν, 

Ν 2 ’ὕ 3 ’᾽ ΝΗ, ’ Ὺ΄- ,᾽ Ὰ, ΄ Ν ΄ 

χαι ἐλεύσεται ἐρχόμενος Χᾶϊ χαταχλύζων, χαὶ παρελεύσεται χα! χασίεται, καὶ συμπροσπλᾶχῆ - 
Ψ ρ᾿ 3 ’ὕ 35 .Ὁ ΄Η 3 ΄ ρ᾿ 

σετᾶι! ἕως τῆς ἰσχύος αὑτδ. Καὶ ἀγριαγϑήσεϊαι βασιλεὺς τῇ νότε, χαὶ ἐξελεύσεται, χαὶ πτολε--: 
7 ν ὦ ζ΄ “ 5." ν 2 » Ν Ν ΄ εν 9 “. μήσει μετὰ τὰ βασιλέως τ βοῤῥᾶ, χαὶ ςήσει ὄχλον πολὺν, χαὶ παραδοϑήσεται ὁ ὄχλος ἐν χειρὶ 

χυριᾶς πολλῆς το6. ὠὐπιίηϊο νην 51αν. επρε αοηίμίο ταμΐο εοτα. 

“Ἔ ἐπ᾿ ἐξουσιαν αὐτου 8). -Ἐ ἐπ᾿ εξασιας αὐτὸν 23,» 33) 34ν 35» 40) 
62, 90, 91, τού, 148, 228, 2320) 232, 233. (ὈΠΊΡΪ. ΑἸά. ΑΙεχ. δ8ϊαν. 

Μοῖᾳ. -Ἐ ἐπ᾿ ἐζονσιας αὐτους ΧΙ]. -Ἐ ἐκτὸς ἐξουσιας αντὰῇ 22, 42, 

231. ΟΒῖρ. -Ἐ εδάετι ΤΠεοάοτεῖ. (ας πὶ Οοά. 229 τηεο) ἴπ Εα. ]. ο. 
{εὰ -Ἐ ἐπ᾽ ἐξουσιας αὐτὰ ἴῃ απο αἰο (οά. -Ἐ ἐκτὸς τῆς ἐξεσιας ἀντ 
56, 48, τι. δἷαν. Οἴἶτορ. -Γ ἱπτέρπο μο ΑΥΑΡ. - μρεν εἰοπιϊπαίωηι 
ἐγμς οὐτὰ δυο ο Οεοτρ. 

ΨΙ. τῶ ἔτη] ταντὰ ετι (ἢ) 23ο.᾿ 
τα Αττη. 1. δἰΐφιθ. Ατη. Ἑά. συμμιγήσοντ.] συμμιγήσεται 
147) 210. εἴ ἤς, {εὰ {ὉΡ εἶ ε εἰξ ον Πιργαίοτρι. Χ11. αποσυμμιγη- 
σοντ. 3ς,) τοῦ. Αἴδεχ. ϑυγάτ.) ἡ ϑυγ. ΧΙ], 23, 3ς) τοῦ, 148, 

βασιλέως) του βασ. 42. Τεο- 

ἀοτεῖ. (ας ἴα Ο(οά. 229 πηθο) ἱπ ΕΑ. 1ϊ, 1271. α (ς) ΗἸρροϊγι. ἴῃ 
Ὠαπ. νότου] νομου 62. -Ἐ καὶ εἰς τῶν ἀρχόντων αὐτᾷ ενισχυσει 

ἐπ᾿ αὐτον" ἢ δὲ ϑυγατηρ βασιλείας νοτξ τοῦ. βασιλέα] τον βασ. 
42. Ὑπεοάοτει. (αἴ ἴπὰ Οὐ. 229 τπθ0) ἰπ Ἑά. ἢ. ο. τοῦ ποοιῆσ.] 
α τοῦ ΟΠΒΐξ. συνθήκας} εχρτπιϊς ἴῃ πππι. Πηρυϊατὶ Οεογρ. 
συνϑ.. μετ᾽ αὐτῷ} συνϑ. τροὸς αντον 42. μετ᾽ αὐτὰ αυνϑ΄. ΗΪΡροϊγι. 
ἴπ Ῥλη. ϑεά πυυϊῖα πὶ πος σογηπηαῖα ποη ἴδΠῚ οἰταῖ, ΙΔ) ΡγῸ ἴυο ἰὰ- 
Ὀἱτι σοπηροηΐζ. οὐ κρατ.] κα οὐ 80. ἰσχύος) ισχυς 42. Τδεο- 

ἀοτεῖ. (υἱ 'π (σά. 229 πιεο) 'ῃ Ἑά. 1. 5. ἰσχὺν 230. βραχιον.] 
ὡς βραχ. 23... -Ἐ ἀντοῦ 3; 233. ςήσετ.} ςήσει 230. τὸ 
σπέρμα] του σπερμᾶτος 230. - σπ. αὐτῷ] καὐτου 26. αὕτη] 

αὐτὴ ξι, τοό.Ἡ αὐτὴν 1] αὐτῶν 130. καὶ ἡ νεᾶν.] καὶ ἴπ ἴέχῖι, 
[οἀ Παθεῖ πηᾶγρο, 33. γεάνισχοι 230. οι γεάνισχοι 233. λὴ ΟΒΐῃ. 

καὶ ὁ κατισχ.} οἱ κατισχυον 230, 233. αὐτήν 29] αντῆς τοῦ, 
230, 233. Ὡοη Πὶς, [ε4 πιοχ ροΐὲ καιροῖς ἀϊμρυιηι, Οοπιρὶ. ΑἸά. 
ΟΠϊρ. ὙΓπεοάοτγεῖ. ]. ο. εἰ 116 ἀΠπΠησυϊταν ἰῃ νογδ]5 Τ Βεοαοιοηΐς, οἰϊᾶ- 

τ 'π πγᾶγρ. ϑγγϑὲ Ψεγῇοηϊς τῶν ό, ΜΜεάϊοίδῃὶ εἀϊτα. 
Ψ]1. καιροῖς] “Ἐ εχεινοὶς 230, 233. ἄνας.} και ανας. ΧΙΙ, 

237 265) 33) 34) 387) 42) 405 51) 62) 87, 89, 90) τού, 130, 148, 228, 
230, 232, 233. ΟὐμρΡ]. ΑΙά. ΑΙεχ. ΟΒῖρ. Ὑμεοάογεῖ. (υΣ ἴῃ (οά. 

229 τηε0) ἴῃ Ἐα. 1, 1271. ϑίαν. αεοσρ. Ασγηι. (οὐά, ταμζιπὶ ἤθη 
οτη65. Ατη). Εά. καὶ σήσεται 22, 16, 48, 211. Ατδ. ἐχ] ἐπὶ 
106. εἰ ἐς ϑίαν. Οἴἶτορ. τῷ ἄνϑ.} α ϑῖαν. Οἴτορ. τῆς ἐς. 

ἐκ τῆς ῥίζ. ὙΠεοάοτεῖ. (υξ ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά. 1]. ο. (δὰ ποῃ 
Βιαθεῖ ἐκ ἴῃ πο 4110 Οοά. αὐτῆς) κα 62, 147. τῆς ἑτοιμ.} ἐπὶ 
τὴν ἐτοιμασιαν 34. ἔς, 1εὦ ρεγ ν υτγαῆσις ἥπαίεπι εἰξ ς Πιργαίςηρε, 
ΧΙ]. ἐπ ργαρβαγαιίοιομ ἤπιε ἀγίοιο δῖαν. Μοίᾳ. ἐπι τῆς ἐτοιμ. 22, 

43, 3357 30, 42, 48, 49» 51» 87, 80) 90, 91, τού, 148, 228, 230, 231) 
232,233. ΟομρΡ]. ΑἸά. Αἰεχ. Οορῖ. Αγδθ. δῖαν. Οὗτος. Αστη. Οοάά. 
τΔηϊι!Πὶ ΠΟ Οπηηε5. Ατα). Εά. ἢς Ὑπεοάοτεῖ. (υτ ἰῃ Οοά. 229 τηεο) 
ἴῃ Εάὰ. ]. ς, {δὰ ποη Βαθεῖ ἐπι ἴῃ τπὸ ἰο (οά. καὶ ἐπὶ τῆς ετοιμ. 

4ς. αὐτξ] αντῆς 230. καὶ ἥξ.} α καὶ Ας. πρ. τὴν δύν.] 
τρ. δυν. 48. εμηε ἐχεγοῖ πιαρηο 51αν. Οἰἶΐγορ. ἐπ ροίοβαίε οὐτὰ τ- 

οὐ͵ο 8[αν. Μοίᾳ. ἐπ βοίοβαιε ἤπια ἀτσυϊο Αγπι. (σα. οπηπέβ ἐχοερ- 

. τς ἀποῦι5. ΑἸτῃ. Εά. «σ᾽ ροίοβαίες ἤπιε αὐουϊο Ἄττῃ. (οά. αι8. 

εἰς] τρος 33) 42, 40», 87, 90, 91, 228. ΑἸἰά. τὰ βασ. τὰ β.] 
βασ. Αἰγύπ]ου ΗΙρροίϊγε. ἴῃ ὍΔ. ἐν αὖτ.} α ἐν 11. μιαϊγεῖ ἐν αὖτ. 
[ἃ ἐν ἴῃ ομαγαές. πιϊποτε, Αἰεχ. κατισχ. -" πρὶ ἐΐς ϑίαν. Οἴἶζγορ. 
τ. (οὐά. ταηϊπὶ ποῦ οἴητθ5. Αγ. Εά. . 

ΥΠΙ. γε} αὶ δ5ιαν. Θεοῖρ. πη. 1. αἰϊΐψυς, Απῃ. ἘΔ. Αὔᾶρ. 

ἈΝ 

4Φ. ν᾿ ᾿Ξ ἱ 

ἄντε 19] αὐτὼ 230. ἐϊ]ο- 

9 ,.Ὁ - ,’ ,ς 4 ΄ ρ᾿ Ν φὸ ΄ 

αὖτ, Καὶ λήψεται τὸν ὀχλον, χαὶ ὑψωθήσεται ἡ χαρδία αὐτῷ, χαὶ καταξαλεῖ μυριάδας, χαὶ 

αὐτῶν 197 αυτ. καταςρεψει 26, 1ς, 80, τού, 2320, 213. ΑἴΙεχ, Αγπι. τ. 

Αἰἴψιιε. Ατπι. Ἐά. , αὐτῶν, [τἀ καταρρεψει Παθεῖ, 120. ἐηίηραι 
ἐδογαπι Αταδῦ. χώνευτ.} χωνευμάτων 23. 34. τὰν ακ. ἐπι3.} 
καὶ ῥγαπ)τυηῖ 345).3 5. εἰ ΡΥΔΟΓΗΪττιμ, 0 ᾿π ΠὰΠ|. ΡΙ ΌΤΑΝ ἐχρυϊηγμηῖ, 

δῖαν. Αγπ). σ. αἰϊΐϊαυς. Ασπι. Ἐά. ἄργ. καὶ χρυσ.] ἀργνριον και 
χρύυσιον 230. χαὶ χρνσ. 5ἷαν. Οἴἶϊτγορ. οἰσε!} εἰσοιστι 22, 34 

36, 42, 48, ς1, τοό. ἔς Ὑεοάοτεῖ. (υΣ ἰπ Ουά, 220 της0) ἰη ἙΕά. ἰΪ, 

12725. ἰοὰ υἱ Νῖ. ἴμ ὑπὸ αἰο Οοά. συνοίσει 230. εἰς Αἶγ.] εν 
Αἰγνυπίω 3ς. καὶ αὖτ.) α καὶ Απῃ. 1. ὑπὲρ] υπὸ 2.3. 
βασιλέχ] τον ρττα; δὉ αἱα σπαπὰ 48. βασιλεὺς ΟΠΪξ. 

ΙΧ. τοῦ βασιλ.}] α 2, 147. α Ἰμεοάοτγεῖ. (που ἰἴπ Οοά. 229 
ὨΊεο, πος ἴῃ Εά. 1ἴ, 1273) {εὰ ἴῃ ὑπὸ δ᾽ῖο (οά. ἀναςρέψ.} υπο- 
φξρεψ. 42. γῆν] {εχυΐπις γαίαγα ἥϊιπ [Ἰτογάσιιπι ((οτΐε τὴν εγαΐο) 
148. : 

Χ. οἷ] α 3ς. Οὐρὶ. βμΒαδεῖ ζυργαίουιρί. ἃ ρεῖιηα πιᾶῆῦ 48. 
συνάξ.}] συναψεσιν 88. ερεϑισϑησονται καὶ συναξ. 62. ὄχλον] 
οχλὼν 34. ἄναμέσον) δυναμεων 22.) 23, 26, 33, 34, 3ςν» 36, 43, 48, 
49, ζ1, ὅ2, 87, 89: 90, 91, τού, 148, 228, 230, 231) 2325) 233- 

,ΟΟΠπΙρ]. ΑἸά. Αἰεχ. ΟἿρ. Ὑπεοάογει. (υἐ ἴῃ Οοά, 229. πηθο) ἐπ Εάὰ. 

ἀἰ, 1273. Οορῖ. Αγὰῦ. δῖαν. Οδοῦρ. Ατπ). 1. αἰϊΐφψυθ. Απη. Εά. 
δυναμεως ΧΙ]... τοολλ.] πολυν 230. -Ἐ καὶ συναψεσι 22, 34, 36, 
48, ξ΄, 231. Ἔ καὶ συνάξζεσι ΟΠΐρ. ἐλεύσετ.} εἰσελευσετ. 232. 

[21) 3473) 30, 42) 48, ς1,) 80, τού, 148, 228, 230, 231) 2325 233- 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ΟἿσ. ὙΤμεοάοτεῖ. (αἱ ἰπ (ὐοά. 229. πιθοὸ) ἱπ Εά. ἰ), 
1274. Οορῖ. ἐρχόμ.} ο ἐρχομ. 26, 89. εἰσερχομ. 230, 233. 
ἀρχόμενος 111. ἐρχόμενος ἴῃ ομγαέζ. πλΐποῦς ΑἸεχ. καὶ κατα- 
χλύφ.} αὶ καὶ ὅ8ιαν. Οἴἶτορ. εἰ ἐπωπαάσόϊι Αττη. Ἑά. καὶ καὶ. 

καὶ συμπρ.] α καὶ καϑ'. 48. κα καὶ συμπροσπλ. 8ἷαν. Μοίᾳ. καὶ οπμιὶα 

δαν. Οἴτορ. καϑίεται!) καϑησεται 3ς. καϑιειται ΧΙΣ, 22, 23) 
“6, 33,34) 36, 42, 49, ς1, 89,9 90, 91, 1ού, 148, 228, 230, 231)232. 

Οὐρὶ. ΑΙἰ4. ΑἸοχ. Ομ. Ὑπεοάογεῖ, (υς ἰη Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Εά. 

Ἰ. ς. Αγπι. 1... 46. Αγ. Ἐά. συμπροσπλακ.} τροσυμπλακ. 
ΧΙ], 23,230. τροσυμπλακησονται 111, 3ς. τὡροσσυμλακήσετ. 34) 
42, 49, ό2, 90, 148, 2329 2332: Ὡροσσυμπλακησοντ. τοό. συμ- 

πλακήσετ. 22, 36, 48, ς1,) 130. ΤΒεοάογεῖ. (υῖ 'ῃ Οοά. 229 πηθ0) ἴῃ 

ἘΔ. 1... τροσπλακήσετ. 26. συμπροσπλαχήσετ. ἴῃ ομλγαέξ, τηΐποτε 
ΑΙεχ. οὐ τλεκήσεται ΟΠϊΐξ. τῆς ἰσχ.} α τῆς 490) 0Θο. αὐτοῦ 

υἷς.1 αντῶν 89. 
ΧΙ. ἀγριανϑ.] ἀγριωϑ. 34. Ομΐξ. πηᾶγρο παροξυνϑησεται Ρεΐτηᾶ 

τη 36.΄ ββσιλ.) ο βασ. 34) 42, τού, 230, 233. ΟΟΠΊΡΙ. 
Ατηλ. 1. δ] 14ὰ6. Ασπὶ. Εά. ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (υἵ ἰη Οοά. 229 τηθο) ἰῃ 

Ἑά. 1ἷ, χ274,). δὰ ο ποῃ ργαπηϊίτυν ἴῃ ἀυοθιι5 4115 Οοἀἀ. καὶ βασ. 
8ς. καὶ ἐξέλ.] α καὶ 3» τοῦ. καὶ τολεμ.} α καὶ Αγηῖ- 
Οοάά. ἀεςεπι. ρωρπά Ατῃ. ἘΔ. τοὺ βασ.} α τοῦ 3ς, τοό. ΑἸεχ. 
ὁ ὄχλ.] ἀντοῦ ο οχλ. 120. λό ιού, 148, 230. Τβεοάοτεῖ. (υἷ ἴῃ 
Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Εά. 1. ο. [δεἀ ποπ ῥγωβιλ ταῦ ὁ ἰὰ ἀυοῦις δ|115 

᾿Γ(οαα. ᾿ 

ΧΙ]. λήψετ.] ληψονται ὙΒεοάοτγεῖ. ἱπ (οἱ, 220 πηθο, 164 λήψε- 

ται ἰπ Εα. ἵν, 1274. τὸν] α 33, 87,91, 228. ΑἸά. α Ὑδεοάοτεῖ. 
(ας ἰῃ (σά. 229 πι60) ἱπ 4. 1. ο. 1εὰ βαρεῖ ἴῃ ἀποριβ «1115 Οοάά. 

ὄχλον] ἢ πολὺν ὙΓεοάοτεῖ. (πο ἱπ (Οά. 229 πΊεο, πες ἰῃ ἀϊιιο- 

θυ Οοάά, 4115) ἴπ Ἐά. 1. ο. ὑψωϑ.} ὑπερνψωϑ. 3 ́ς, τού. ΑἸεκ. 
οὐ κατισχ.] οὶ )ό, 3ς. οὐχ ἰσχύσει 141) 430. “Εδεοάοτεῖ, (ως ἴῃ 

[9 

το Ξξι αι: - αὐ -- 



πεσε τεὸν: “ἃ υξξξε 

ΔΑΝΜΙΗ͂Λ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΩΝΑ,. 

ὁὶ χατισχύσει. Καὶ ἐπιςρέψει ὁ βασιλεὺς τῷ βοῤῥᾶ, καὶ ἄξει ὄχλον πολὺν ὑπὲρ τὸν πτρότερον' 

χαὶ εἰς τὸ τέλος τῶν χαιρῶν ἐγιαυτῶν ἐπελεύσεται εἰσόδια ἐγ δυνάμει μεγάλῃ, καὶ ἐν ὑπάρξει 

“πολλῇ. Καὶ ἐν τοῖς χαιροῖς ἐχείνοις «πολλοὶ ἐπαγαςήσονται ἐπὶ βασιλέα τᾶ γύτου, χαὶ οἱ υἱοὶ 

τῶν λοιμῶν τοῦ λαξ σου ἐπαρϑήσονται; τῇ ςῆσαι ὅρασιν, χαὶ ἀσϑενήσεσι. Καὶ εἰσελεύσεται 

βασιλεὺς τοῦ βοῤῥᾷ, καὶ ἐκχεεῖ πρόσχωμα, καὶ συλλήψεται πόλεις ὀχυρᾶς, χαὶ οἱ βραχίονες 

τῷ βασιλέως τοῦ νότου ςήσονται, χαὶ ἀναςήσονται οἱ ἐκλεχτοὶ αὐτᾶ, χαὶ οὖχ ἐςαι ἰσχὺς τῇ ςῆ- 

γαι. Καὶ ποιήσει ὃ εἰσπορευόμενος πρὸ 

«πρόσωπον αὐτϑ' χαὶ ςήσεται ἐν τῇ γῇ τοῦ Σαξεὶ, χαὶ τελεσϑήσεται ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ, Καὶ 

τάξει τὸ ““ρόσωπον αὐτῷ εἰσελϑεῖν ἐν ἰσχύϊ πάσης τῆς βασιλείας αὐτᾶ, χαὶ εὐϑεῖα πάντα μετ᾽ 

αὐτῷ ποιήσει" καὶ ϑυγατέρα τῶν γυναιχῶν δώσει αὐτῷ διαφυ εῖραι αὐτὴ
ν, καὶ οὐ μὴ “παραμείνῃ, 

χαὶ ἐκ αὐτῷ ἔςαι. Καὶ ἐπιςρέψει τὸ πορόσωπον αὐτῷ εἰς τὰς γήσες, χαὶ συλλήψεται “πολλᾶς, 

χαὶ χαταπαύσει ἄρχοντας ὀγειδισμξ αὐτῶν, πλὴν ὀγειδισμὸς αὐτοῦ ἐπιςρέψει αὐτῷ. Καὶ ἐπι- 

ς αὐτὸν χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτᾶ, χαὶ οὐχ ἐςιν ἑςὼς χατὰ 

7 » “κ᾿ 'ρω ρ᾿ 3. " Ν 3 4 Ν »" 9 

ςρέψει τὸ πρόσωπον αὐτὰ εἰς τὴν ἰσχὺν τῆς γῆς αὐτῆ, χα! ἀσϑενήσει, χαὶ πεσεῖται, χαὶ οὐχ 

Ν᾿ Ὄ »Ξ “᾿ δ “"- ΄ Νν. νΝ ε ͵ ἐα 

εὑρεθήσεται. Καὶ ἀναςήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτῷ φυτὸν τῆς βασιλείας ἔπι τὴν ετοιμασίαν αὐτῇ 

(οά. 229 το) ἱπ Ἐά. 1. ς. [(ἀ υἱὐ Καῖ. ἴῃ ὑπὸ αἷῖο Οοά. δκ αντισχυ- Σαδεὶ ἰὰ οἰασαῦς. ππογε ΑἸεχ. δαδὲπ Αἰτὴ. 1. Οσαδειν ἴῃ τεχῃ, 

σει 42. Οοπρὶ. ΟΠῖς. 
(εὰ ἱπεῖγία ταλῦρο, ϑἷδν. Οὔτορ. τηᾶγρὸ ογπανμοη!ὶ δῖαν. Μοίᾳ. γε- 

ΧΠΙ. Καὶ 1] , Ὑπεοάοτεῖ. (υζ ἴῃ (οά. 229 πιδο) ἴῃ Ἐάὰ. ἰΐ, λεσϑήσ.Ἷ συντελεσθήσετ. 22) 23) 26, 33» 34) 35) 30, 42, 48, 49, ό2, 

.1274. ὁ βασ.} κα ὁ 22, 26, 33» 36, 48, 49, 51; ό5, 87. 90, 91 87. 90, 91; τού, 130, 147) 148, 228, 230, 231) 232, 233. Οοπρρὶ. 

.χ30, 228, 231. Αἰά. ΤΠοοΐοτεῖ. (οὐ πα Οοά. 229 πιεο) 'π Ἐά. ]. ς. ΑΙΔ. Αἰεκ. Ὁδῖρ. Ὑπμεοάογεϊ. (υξ ἴῃ Οοά. 529 π|εοὸ) ἴῃ Βα. ]. ς. 

καὶ ἀξειττ-τπαρότερ.} κα Πῶς εἴ αι: εἰς ᾿πτεγασοπὶ (ορῖ. ἄξει} συντελεσϑησονται ΧΙ]. ἐν τῇ χειρὶ) ἐν τῇ γὴ ἴῃ τεχίι, 164 εν χειρι 

εζει 111, “6, τού. ἄξει ἴθ οματαᾶς, ππούε ΑἸεκ. τὸν πρότ.} τήᾶτρο, Χ]]. 

τὸν οχλὸν τὸν τῦροτ. 233. καιρῶν] ἡμέρων καιρων 89. ἡμερῶν ΧΥΝΙΠΙ. τὸ τρόσωτ.] εἰ ,αεῖεε Απτ. τ. αἴθε. τι. Ἐά, εἰσ- 

Ομῖσ. κα ϑιαν. Οἴτορ. ἐνιαυτῶν] ἐτῶν ὅ2. λα ΧΙ, 22,23.33. 4λ9.1 τοῦ εἰσελϑ. 42. κα 36. ἐν} αὶ 34. πάσης} α 310. 

44.) 36) 48) 49» 51» 37. 99, ο1» 147» 148, 228, 230, 231) 232. ΟΟΠΙΡΪ. εὐθεῖα] εὐϑεα 36, 48, 49.» ξἴ» 90, 130, 147. ΟΡ. δῖλν. Απῃ. τ. 

ΑΙά. ΟΠῖσ. ὙΠεοάοτεῖ. (υΣ ἴῃ Οοἥ. 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1. ς. τὰ. Εά. αἴϊίυς,. Αγ. Ἐά. πάντα] κα 34. ἅπαντα ὙΠιεοάοτεῖ. (πο ἴῃ 

ἐπελεύσ.Ἷ εἰσελευσ. 3ς)230, 232. εἰσόδια] εἰς Αιἰϑιοπιαν (ῃς) 22.0.5. Οοά. 229 πλ60) ἴῃ Ἑά. ὶϊ, ταογό, {εὰ υς Ναξ. ἴῃ ὑπὸ δἱΐο σά. μετ᾽ 

ἐπ νοεῖς Ἄττα. Ἑά. ἐν ὑπάρξ.] ἐν ὑυπορασει 42. ἐν Αὔω. Ἐ4. αὐτ.} τὰ μετ᾽ αυτ. Ὑπεοάοτεῖ. ἰπ (ὐοά. 220 ΓῆδΟ, [εἀ υὐ Ναϊ. ἴῃ Εά. 

πολλῇ] γπαρηα ϑίαν. ΟἸορ, 
Ι. ς. μετ᾽ αὐτὰ ποιήσ.] συνήσει μετ᾽ αντοὺυ 66. ϑυγατέοα] 

ΧΙΝ. τοῖς καιρ. ἐκ.} ἡεηρονε 1110 ( ορί. ἐπανας.} ανας. 2150. ϑϑυγατερᾶς 147. τῶν γυν.} νοΐξ Πᾶϑ νν. τεϊϊαυιπι οπηης [Πρ τὶ ἀθ. 

'᾿βασιλέα] τον βασ. 45, 228. οἷ} κα 49, 99, 148. Οοπιρ. τῶν ρεγάϊε. 147. διαφϑ. αὐτ.} αδ δοντερείομεια Ἀττι. 1. δΐαυε. ἅττα, 

λοιμῶν} τηδῦρο δὰ Βᾶο εἴ (η4. τεξετὶ τταραθάσεων ανοικοδομησϑαι τα Ἑά. διαφϑεῖρ.} του διαφϑ. 11, ΧΙ], 22, 23, 26, 33) 34) 3.» 30, 

πεπ]ωκοτα του εϑνες σοῦ ῬΠΤΩΔ τηᾶπὶ 33. τῶν παραθασεων ἴῃ τεχῖ, 443, 48, 49, 51» ὅδ, 87, 89, 90, 91, 1ού, 130, 148, 228, 230, 231, 

[δ λοιμων τηϑγρῸ 8118 πιϑῃ}}, 232. λοιπῶν “6, 110, 230,233. ΑΥ.. 1. 232, 233. Οοπιρὶ. Αἰεκ. Ομῖρ. Ὑμεοάοτεῖ. (ας ἰῃ Οοἀά. 2530 τηδο) ἱπ 

Δ ]υε. Ατηι. ἘΔ. γεϊφμίανμηι ΛΥδῸ. τοῦ λαξ σου] ἐπι τὸν λ. Ἐὰ.]. ς. χαὶ οὐ μὴ ταραμ.] κα ἴπ ἴεχίι, 16 [ιᾶῦεῖ πιᾶγρο, ΤΒεο- 

σου 558. κΟορ. καὶ ἀσϑ.] καὶ ἐπαρϑήσονται καὶ ἐσθ. ΤᾺεο- ἀοτεῇ Οοάδχ πιεὰς 829. καὶ οὐ μη μεινὴ 35. Αἰά. λ οὐ Απῃ. 1. 

᾿ἀοτεῖ. (ποπ ἴα (σά. 229 πιεο) ἱπ Εά. Ἰ. ς. ζξά δὰ ποῃ Ῥγρειιίτς ἴῃ αὐτῷ υἱκ.1 αὐτῷ Ηἱρροϊγξ. ἴῃ 1)αῃ. ἔγαι] τὶν ἰα Αται. τ. αἱὶ. 

πη0 8119 (οά. ἀσθενήσουσι) ἀσϑενησωσι 230. αυς. Αττη. Ἐλὶ. 

ΧΥ. βασιλεὺς] ο βασ. 26, 34,35» 43) τού, 233. Αἰεχ. Αττπ. Σ- ΧΥΝΠ. Τοῖυπι σοπητλᾶ αὶ τοῦ. καὶ 151 κα Ὑιεοάοτεῖ. (υζ ἴα 

- Ἀτηι. Οοά. ππὰβ αἰϊα5. Ατπη. Ἐά, ὁ βασ. Ὑπεοάοτεῖ. (βοη ἰπ Οοά. ᾧ(οὠἀ. 229 ταθοὴ) ἴῃ ἘΜ. ᾿ἰ, 1277. πολλᾶς} τπολεὶς πολλᾶς 233. 

4520 πιθο) ἰπ Εά. ἴϊ, 157») ἴδά ποη μᾶθεῖ ὁ ἵπ ἀυοθυ5 εἰκῆ Ὁοάά. τὸ πολλοὺς 3. χαταπαύσ.} κατακαυσ. 11, 111, ΧΙ, 23», 30». 90, 

βοῤῥὰ} α τοῦ Ὑπεοάοτεῖ. (μοη ἰπ Οοά. 229 τηεο) ἰπ Ἐὰ.]. ς. πο 148,232. Οοιιρὶ. Οπῖρς. Αταθ. Ασαι. 1. αἰϊφιε. Απη. Ἑά. καταᾶ- 

οὐπὶ ατϊουΐο ἴῃ τοχίι, ἴεὰ αφαϊίοπῖς οὐπη δυτίσυϊο πῃ τῆᾶτρ. Ατπι. Ἐά, κυριεύσει 89, 230. καταπαύσ. ἰκ οἰιαγαδς. παΐπογε ΑἸεχ. ἄρχ. 

ἐκχεεῖ ] γαεῖοι 5[ὰν. Μοίᾳ. τορόσχωμαἾ τηδτρο 418 τηᾶηι τσολι- ὀνειδ. αὖτ. ργἰπεῖρες φιεὶ οδγανρασεγμας εος Αστιν. Οὐάά, εχ. ργὶμείβεπε 

ορκιας 36. πρὸς χῶμα ΑΙά. συλλήψετ.] λειψεται (ᾷς, ἱεσ. φαὶ οὐδεγραι εος Αττα. τ. Ασ. Οοάά. αἰ πονειῦ. ται. Εά, ὠὀνεῖ- 

"ληψεται) 89. ὀχυρὰς} ἰσχυρᾶς 233. καὶ οἱ βραχ.] κα οἱ 22, ϑισμξ)} ονειδισμον 22. αὐτῶν] αὐτου 225) 34» 306, 48» 51» 231-. 

.46, 48, 51, 231. Πρ. Ατὐπι. 1. δΠ Π14ις. Ατπι. Εά. κα οἱ Τβεοάοτε. Ὑπεοάοτγειϊ, (υἱ ἰπ Οοά. 259 τπθο) ἴῃ Ἐά. 1. ο.. τῦλὴν] καὶ (οπϑρί. 

(υϊ ἴπ Τοά. 2290 τη60) ἰη Ἐάα. 1. ς. [δὰ μαδεῖ 'ἰπ ὕπο αἷο Οο,. μά Απῃ. Εά. ὀνειδισμὸς} ο ογειδ. ΧΙ], 225) 265 33» 3} 35 36, 42, 

ὀγαεία αὐτὶ αὐίουϊο ϑἷαν. τοῦ βασιλ.} α τῷ 22, 36, η8, ς1,6ὅ2, 48, 49, 51, ὅ2,) 90, 130, 428, 230, 331. 252. Οοπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

147,) 211. ΟΠ Ϊξ:- ςήσοντ.Ἶ κα 230. οὐ ργατηϊαπς 22, 33, 3. Πρ. Ὑπεοάοτεῖ. (αῖ ἴῃ Οοά. 429 πιθο) ἴῃ Ἐά. Ι. ς: ἐπιςρ. αὐὖτ.} 

4ς, 36, 42, 48,40, 41) 87, 89, 90,91; 130, 148,228,.231,232. Οοπιρὶ. κα 48. αὐτῷ} αὐτὸν τ48. 2πείομα ξογπε τη. Ἐὰ. 

ΑΙ4. ΑΙεχ. Ηϊρροῖγι. ἴῃ Ταη. ἔοστε. Ὑπεοάογει, (ας 'α Οοά. 229 ΧΙΧ. Καὶ 19] α 48. Οεογρς. ἐπιςρ.}] ἐΠ. οοπνογίει Οεοτᾷ. 

πιθο) ἴῃ Ἐά. 1. ο. Οορί. ἕουῖα. Αγαῖ. 8[αν. ΟΘθοῦσ. πο οπβενιαῦμπ-ὀ τὸ τορόσωπ. αὖτ. εἰς} αν ὑξ νἱδεῖατ, Αἰτπ, 1. αἰϊίφιε. Ατπι. Ἐά. εἰς 

μν Αττλ. τ. δἰϊααε, Ατι, Ἐά. ἰσχὺς} ἡ ᾿ισχ. 23. ςἦνα!)] τὴν ἰσχὺν] εἰς τὸ κατισχύσαι “βεοδοτεῖ. (ας ἰπ Οοά. 220 πιοο) ἱπ 

ξύσαι 34) 48. ̓ Ἑὰ. ἰἷ, 1277, [δὰ αἱ Ναῖ. θ᾿ ὅὯο 8110 Οοά. ἰσχὺν] αρχῆν ΠῚ. 

ἜΨΕ ἢ εἰσπορ.] Ἔ ἧς Αττα. Ἑά. πρὸς αὐτ.} κα 130. κπρὸς ἰσχὺν ἴῃ οἰδγαέξ. βαΐποσο ΑἸεκχ. τῆς γῆς] ἐπ ἐενναπ Ἄττῃ. τ. αἰϊ)- 

᾿((ο) 333. χατὼὰ 1] εἰ Μεμπάμηι Αὐταὶ, 1. δἰίφαθ, Ατὶ. Ἐά. ᾳαπε. Απη. Ἑά. εὖρεϑ.} -Ἐ οιπίπο Οορῖ. 

τὸ ϑέλημα] τὸ ϑελημᾶτο, 233. ἔς. ἑςῶς } ες΄. 0 ἐς. 2320. ἐγὶβ φωὶ ΧΧ. ἀναςήσ.} ςησεταᾶι 23.» 485) 62, 211. ἐκ] ἐπι 228. φὺυ- 

»Μαοὶς Αττη. τ. δἰ]θθ. Αὐτη. Ἑά. καὶ ςήσ.] α καὶ Απῷ. Ἑά. τὸν) φύλλον ΓΠΐς. φυτ. τῆς βασ.- φ. βασ. 225) 23. 20, 33.) 34 

ςήσεται]} ἐπένν ἫΝ, τού, σήσετ. ἴῃ ομαγαξι. τηΐῆοσε Αἴεκ. εγ 4ς.). 36, 42, 48, 49, ξἴ, 62, 87. 90, 91; τού, 130, 148, ο28, 231; 

ἄτῃ. τ. τῇ Ὑ5} αὶ τῇ 137 499 62) 90, 147. ΑἸά. τῷ Σαδ.} 432, 433. Οοπιρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. Ομῖρ. Ὑμεοῤοτεῖ. (αν ἰπ (σά. 230 

α τοῦ 91. Σαξεὶ] Σαξειρ ΧΙ], 25, 23, 26, 33, 36, 42, 48, 490), πε) ἴῃ Βα. 1, 127, [οὰ αὐ Ψαῖ. ἴα ἀπὸ δἷο (οά. φ. αϑανασιᾶς 

᾿δῖγ 90) 91, 130, 148, 528, 231) 232. ΑἸΙά. Οηὶρ. Ὑβεοάοτεϊ. (αΣ ἢ καὶ βασ. 230. γέρπωμε ϑἷδν. Οἴἶτορ. ἐπὶ] καὶ ἐπὶ Ἔπεοάοτεῖ. 

. (σά. 229 πιϑο) ἴῃ Ἑά. ᾿ϊ, τ2γ6. Σαξξειρ ΠῚ, τοό. Σαξηρ 34,41, {υἱ ἰπ Οοά. 229 πιεο) ἱπ Ἐά. ]. ὁ. {εὰ υἱ ψαῖ. ἰπ ὑπὸ αἰϊο Οοά, 

147. Ε κεν 6. , 2330. Ὅορι. Ατπι. Οοάά, τάτῖαπι ποι οτα- αὐτῷ παρα. πρ.] εἶκε. εἰ εκοίμαόϊε ἤάσοτε ἄττι. ἘΔ.  φαραδιδ, 

ΠΣ Ἢ ἐβῆ πάξοα Ὑὐτεν ὀπρνν δι ΕΛ ἢ Τλοῖσθραι ᾿ πράσσ.] παρα, καὶ πε. 1|,.ῶ6, οὅ, 34, 36, 48, 41) ὅ2. Τπεοάογεϊ. 
Ρίατῖα ἐξοιπάυπι ΤΙ βεοάοτεῖ, 1... (υτ 'πὰ Οοά. 299 πιθο) ἱπ Ἐὰ. 11, τ278. θοῦ. παραξιξαζον καὶ 
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ΔΑΝΙῊΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 
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28 
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. (οὐά. ταηϊη] που οὔγηδβ. Ασῃ. Εα. 

1. ς. 1εἀ υἱ Ναῖ. ἴῃ τιποὸ αἷϊο (οά. 

᾿ ’ ᾽’ 
ἰαω 3, “αραξιξάζων, πράσσων δόξαν βασιλείας". χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἔτι συντριδήσεται, χαὶ ,. 2 ΄ 3 Ἐκ δχ ἐν προσώποις, οὐδὲ ἐν “πολέμῳ, Στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτᾶ, ἐξουδενώϑη, 

δ, 3232. 9 5  Ὰὰ ΄ Ω 5 3 ἐδωχαν ἐπ᾿ αὐτὸν δόξαν βασιλείας" χαὶ ἥξει ἐν εὐϑηνίᾳ, χαὶ χατισχύσει βασιλείας ἐν 

ἃ. 3 

χαὶ οὐχ 

ὀλισϑή- α Κ Ν β ΄ “ τι “ζ' 97 2νΝ ζ΄ 9. ὦ “ ΄ μᾶσι, Ἀαὶ βραχίονες τὰ χαταχλύζοντος χαταχλυσθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτῶ, χαὶ συντριξή-- 
σονται, χαὶ ἡγόμενος διαϑήχης. -ς ὃ ᾳ, ἰδὲ ΄ 

͵’ὔ Καὶ ἀπὸ τῶν συγαγαμίξεων “πρὸς αὐτὸν “ποιήσει δόλον, χαὶ ϑ9 ΄ Ν ε 3 4 9. 7 3, ἀναδήσεται, χαὶ ὑπερισχύσει αὐτὰς ἐν ὀλίγῳ ἔϑνει. Καὶ ἐν εὐθηνίᾳ, χαὶ ἐν πίίοσι χώραις 
ἥξει, χαὶ πποιήσει ἃ οὐχ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτ, χαὶ πατέρες τῶν πατέρων αὐτδ' 

»““ νὼ ρ ρ, 2) 5 ρ χαὶ σχῦλα χαὶ ὕπαρξιν αὐτοῖς διασχορπιεῖ, χαὶ ἐπ’ Αἴγυπῆον λογιεῖται λογισμὲς, 
“προνομὴν 

χαὶ ἕως χα!ρϑ, 
ΝΡ 4 ε »4 Ν ,ὕ),, ᾿»Ὁ ρο ν᾿ ρΦ Ζ Καὶ ἐξεγερϑήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτϑ, χαὶ ἡ χαρδία αὐτῷ, ἐπὶ βασιλέα τῷ γνότα, ἐν δυγάμει μεγάλη" 

χαὶ ὁ βασιλεὺς τῇ γότου συνάψει “πόλεμον ἐν δυνάμει μεγάλῃ χαὶ ἰσχυρᾷ σφόδρα. καὶ ἐ ςήσον “ "“ Φ 9 5... ἐγ ονἣΝ ΄ Ν ὌΝ 3 εἰ . Ἵ ' ἐπε θις τῶι, ὅτι λογιᾶνται ἐπ αὐτὸν λογισμξς, Καὶ φάγονται τὰ δεόντα αὐτῶ, χαὶ συντρίψουσιν αὖ- 
Ν ἯἙἍ ’ὔ , ΄ἿΝ, φ᾿ ά ρὋ τὸν, χαὶ δυγάμεις χαταχλύσει, χαὶ πσεσϑνται τραυματίαι ππολλοί, Καὶ ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, 

’ 9 ». 3 ΄ φ " 3 ρὸ [ν αἱ χαρδίαι αὐτῶν εἰς πονηρίαν, καὶ ἐπὶ τραπέζῃ μιᾷ ψευδῆ λαλήσουσι, καὶ οὐ χατευϑυνεῖ, ὅτι 
., , 9 ΄ Ν. 3 ΄ φρο 3 »Ὁ ρ » 9 βὸ ετί πτερᾶς εἰς χαιρῦν, Καὶ ἐπιςρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτῇ ἐν ὑπάρξει πολλῇ, χαὶ ἡ χαρδία αὐτοῦ 

τρᾶσσον 231. (Πρ. εἰ ἢς, [ε4 ἤπε και, ΟομηρΙ. βασιλείας “5} 
βασιλεως τοῦ. ἔτι] 11, ΧΙ], 22,33, 34,.35», 36, 46, 48, 49. 1, 
62, 87, 80, 90, 91» τού, 130, 148, 228, 230, 231») 232, 233. Οοιηρί. 
ΑἸά. ΑΙεχ. Ομῖρ. Ὑεοάογες, (υξ ἰπ Οοά. 229 πιδὸ) ἰπ Ἐά, ]. ς. 
Λιδθ. δῖαν. Οἴἶγορ. Απτη. σ᾿ δΐφυθ. Αππη. Ἑ4. συντριβής.} συν- 
τριξησοντ. ς1,231. ἤο ὙΒεούογεῖ. (υζ ἰη Οοά. 220 τ260) ἴῃ Ἑά.]. ς. 
1εὰἀ υὧἱὐ αξ. ἴῃ τἀπὸ αἷϊο (οά. καὶ οὐκ] καὶ οὐδ᾽ 3ς. α καὶ Ατπι. 
(οὐ. ταπέπιὶ ἤθη οπΊπαβ. Ατηι. Εά. προσώποις ταροσωπὼ 34. 
(ὐμηρ]. ἤς Ὑμεοάογες. ἰπ (οά. 229 τηεο, [84 υἱ αῖ. ἰῃ Ἐσ. Ι. ς. 
αγημὶς (ορῖ. γσογε τηλῦρο δῖαν. ΟΥἶτορ. ᾿ εἐδὲ] οἱ ποη Αἴτη. σ᾿. 
4]11}14υε. Αγην. Ἑά. ἐν πολ.} , ἐν 130. πολέμῳ) πολέμοις 
355) 42, 230, 233. Ὑεοάοτεῖ. (υἴ ἴῃ Οοά. 229 πλεο) ἴῃ Ἑά. 1. ο. (ρά 
αὐ Καῖ. ἴῃ ἀποῦυ5 4}1|5 Οοαά. Εἷς ρίεης ἀππίηρυῖ ΤΠεοάοτεῖ. 

ΧΧΙ. Στήσετ.] και ςησετ. 43. ΟΠΐρ. Ὑπεοάοτεϊ. (τ ἴω (οά, 220 
πηΕ0) ἐι! Ἐὰ 11, 1278. δῖαν. Οἶτορ, (βοῦς. Εἷς ρίεης αἰπίησιε Οοπρρὶ. 
ἐπὶ] καὶ ἐπι 26. αὐτῶ, ἐξουδ.] αὐτῷ ἐξαδ. Οοπνρὶ. ἐξεδενώϑη] 
χαι ἐξζουδ. 230, 233. ἐξουδενωϑὴ ΟΟτρ!. φωΐα ῥγοπιϊκιης Αὐτὴ. 

ἔδωκαν] εδωκεν 23. (οῃηηρί. 
δῖαν. Οὗτος. Ασπι. σ᾿ δ ἶαιθ. Αγπὶ. ἘΔ. ἐνέδωκεν 222. εϑὃοϑὴ 22. 
34,36, 48, 1,231. ΟἸϊρ. ὙΠεοάοτεῖ. (υΣ ἴθ Οά, 229 ΠΊε0) ἱπ Ἐά. 

ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτω 210, 233. 
ΣΙ Αὐτὰ. 1. δὲ Ασα, (οαά. δρίεπη αἱϊ. Ασπι. Ἑὰ. δόξαν] δοξα 
22, 345 36, 48, ς1τ. 231. ΟΠἶρ. ὙΒεοάοτεῖ. (υἱ ἰῃ Οοά. 220 πηεο) ἱπ 
ἘΔ. 1. ς. {εὰ υἱ δῖ. ἱπ ὑπὸ αἷο Οοά. βασιλ. τ΄ --βασιλ. 25] 
ἃ ΔἰτειΓ. εἴ 88 115 ἱπίο)ασεης 230, βασιλ. 15] βασιλεως 130. 
Ἔ ἐπ βανείδες δῖαν. Οἶτγορ. ἥξει} ἐπανήξει Ὑοοάοτεῖ, (ποπ ἴῃ 

(οὐ. 229 πιεο, πες ἰῃ ὑπὸ 8110) ἴῃ Ἐά.]. ς. εαάφὶ Οὐρῖ. ἐν εὐ9.] 

αἐν 91. ἐπ᾽ εὖ, Ὑπεοάογεῖ. (ποι ἱπ Οοά. 229 τηρο, πες ἱπ ἀυοῦδας 
4115) 'π Ἑά. 1. ς. καὶ κατισχύσει] καὶ κατισχυσαι 148. κατισ- 

χύσει γὰρ ἼΒεοάοτγεϊ. ἴπ (οἀ. 220 τηεο, (δὰ καὶ κατισχ΄. ἰη Ἐά. 1. ς. 

ΧΧΙ]. τοῦ κατακλύζ.} τὰ καταξλυζ. 22. α τῷ 230. εχρτίπηρὶξ 
ἴῃ πυη). ΡΪ γαῖ Ατηγ. Εά. κατακλυσϑ.) κατακλυσθησεται 33, 
120. κατακαυθήσονται (Α ργτὸ Δ) 2ό, 89ς. κατακυλισϑήσονται 
(πρὶ. καὶ ῥυουλισιπε τού, 230, 232. Ατῃ. Οοὐά. ταηίπηη ποῃ 
ΟἸΠ65. Αττη. Εά4. καὶ ργριπς ἴῃ ςπαταθδ. τίποτες ΑΪδχ. καὶ 
συντρ.} αὶ καὶ 35. συντριξήσοντ.} - μεγα 62. καὶ ἡγ.] καὶ 
γε Ἠγ. 225 347 36, 48, 62, 231. (Πρ. ὙΤμεοάοτει. (υΕ ἧἰπ Οοά. 229 

τηε0) ἴῃ Ἑά, 1Ἷ, 1279. δια. ἀιθ συ πὶ ῥργβετηϊῖς Θεοτς. 
ΧΧΙΠΠ. συναναμίζ.} συμμιζεων 25, 36, 48, ς,) 231. ΟΠΐφ. 

ὙμΒεοάοτεῖ. (υἱ ἴῃ Οοά. 529 τηθ0) ἴῃ Ἑά. 1], ε279, ἴξά υἱ Ψαῖ. ἰὼ ὉπῸ. 

8Δ1ο οά. αναμιζεων 230. τρὸς αὐτὸν] τρῶτρος αὐτου 33, 228. 
Αἰά. καὶ ἄναβ.} ἄναθ. δὲ Ὑιεοάογεῖ. (μὲ ἴπ Οὐ. 229 πο) ἴῃ 
Ἐὰ. 11, τ28ο. αὐτοὺς} ἀαντα 1Π1, ΧΙ], 22, 23, 33) 3453») 36, 43, 
48, 49. ξ1, ό2, 80, 90, 91) 1ού, Σ43, 228, 210, 231) 233. ΟΟΙΩΏΡΙ. 

ΑΙά. ΟἸηρ. Ὑπεοάογεϊ. (υζ ἴῃ Οοά, 229 πιεο} ἴῃ Εα, ]. ς. Αγὰρ, αὖ- 
τοὺς ἴῃ οἰαγαές, τηΐποσε ΑἸεχ. ἐν ὁλ. ἔϑν.] ἰὰ ραγυα τερίοπο ϑίδνυ. 
Οἰἶΐτος. 

ΧΧΙΨ. τίοσι χώραις] τσλειοσι χώρ. 111, ΧΙ], 22, 26, 34, 3.» 

306, 48, 405) “1, 90, 91) τού, 130, 148, 428, 230, 231) 233. ΟΟΠΗΡΙ. 
Αττη. 1. δἰϊἴφυε. Ατπμ. ἘΔ. στίώσιν χώρ. [δὰ πίοςιν ἦπ οβαταξξ, τηΐποτε, 
ΑΙεχ. τοιῆσε χωρ. (ς, εξ. πιοσι, αἴ οσεάο) 62. τυλησιοχωρ. 

(ςοιτυρίς, πἸΠΠ ΔΠογ, ῥγὸ τσλειοσὶ χωραις) 33, 8). ΑΙά, πηρη 
γερίοπίδες (ορῖ. Ατδθ. ὦ] οια 62. τατέο. 29] οἱ πατ. 11, 
23, 20, 33) 34» 35) 36, 45, 48, 40, 51) ύ2, 87, 90, τού, 148, 228, 
230, 231) 232. (ΟΠΊΡΙ. ΑἸά. ΑΙδοχ. Ομῖρ. Ὑπεοάογοῖ. (αἱ ἴῃ Οσά, 
320 Π|60) ἴῃ Ἐά. ἴ, 1280. προνομ.] ο΄ ργροπητταπε Ασπη. σ. ΑἸ χα, 
το. Εὰ, σχῦλα καὶ ὕπ.} ὕπ, καὶ σκ. Ὑπεοάοτεῖ. (ποῃ ἴα (οὐ, 
229 Ὠγεο, πος ἴῃ ἀμποῦιυ5 4115} ἴῃ ΕΔ. 1. ο. 
α111. μαδεὲ ἴῃ Ἵμαγδᾶς. τγϊηοσο Αἴδχ. αὐτ. διασκορπιεῖ }] αὖτ. 
διασκορπισει 34,).3ςγ 62, τού. διαχειρισει αὐτ, “6. ἐπ’ Αἴγ.] 
εἰς Αἰγ. 23. μιρεγ “Ἐργριῖος Αττα. τ. αἰϊψας. Αγ. ἘΔ, λογι- 
εἶτ.}] διαλόγιειτ. 35) τοῦ, 430. λογισμ.} διαλογισμ. 44, 230. 
ΑΙεχ. ἐεχρήσηθης ἴῃ πὰ πη. Πηρυϊατί οὰπὶ αγήςυϊο ϑἷαν. Οἴἶϊορ. 
Ἅγχαι. 1. ἰΐφυε. Αττι. Ἐ4, -Ἐ αὐτοῦ Χ]], 22, 23, 33, 34. ἃς, 36, 
42, 48, 40, ς1) ὅ2, 87, 90, 91) τού, 148, 228, 230, 231) 232, 233. 
Οοπιρὶ. ΑΙΔ, ΑἸεχ. Ομῖρ. Ὑπεθοάογες, (ας ἴπ Οοά. 229 πηθο) ἴῃ Ἐά, 
1. ο, Οορε, Αταῦ, δ[αν. Οὗἶγορ. καὶ υἱ-.}κ 53» 34, 49, 248, 230, 
233. (πρὶ. ΑἸά, Αταρ. 51αν. Μοίᾳ. Αγπι. τ. αῇίχυβ, Απη. Ἐά. 

ΧΧΥ, Καὶ 1] α 3.62. ἡ ἰσχ.] α ἡ 23, τού. ἡ καρ. 
λ ἢ 22, 48, ς1,.231. ὙΒεοάογεῖ, (υϊ ἴῃ Οοά, 229 τηθο) ἴῃ Ἐά. ἵΐ, τ28τ. 
ἐπὶ βατ.} η βασιλέια 3ς. ἐπὶ τὸν βασ. 42. προς βασ. τιοό. τῇ 
νότου 1] «τῷ 12. καὶ ὁ βασ.},, ὁ 25, 48, ξι, 221. κα καὶ 
ΑΙά4. μά γος οὐτὰ διῖίσυ]ο 5᾽11ν. τῷ νότου 251 σφαϊίοπὶς συγ αττὶ- 
ουἷο Οεοτα. συνάψ.} αναψ,. 43ς. συναξει 232. {αοίοί σπηε ἐὸ 
ϑίαν. τόλεμ.} -Ἑ πρὸς αὐτὸν 22, 34) 36, 48, ξ1, 431. ΟΠ. 
Τμοοάοτες. (υζ πῃ Οοά. 220 π|60) ἴῃ Εά. 1. ο-. ἐν δυν. 451 καὶ εν 
δυν. 239 3ς) 40, 87, 90, ιού, 148, 228. ΟΟμρΡ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Αταῦ. 
α ἐν 33, ὅ2, 91. -Ἐ αὐτου 230. καὶ ἰσχ.] κα 48. ςήἥσονται] 
ΦἼΠΕΥ. 22, 23,337 365 48, 49, ς1,) 87, 90, 91, 228, 221. Α]ά, ΟΠϊρ. 
ὙΓπεοάοτεῖ. (υξ ἴπ Οοά. 229 π|60) ἰπ Εά.]. ο. Απῃ. «. δϊψαε, Αγ). 
Εὰ, 

ΧΧΥῚ. φάγοντ.} φαγώνται (Ης) ΑΙά. 
Ομ... αὐτὸν] αὐτου 111. αὐτὸν ἴῃ οπδγαέξ, πηΐμοτε ΑΙεχ ϑὺ- 
νώμεις] τας δὺν. 42. εν δυναμει 6. δυναμις 23, 210. ἢς ΤΒοο- 
ἀογοῖ. 'ἰπ (οί. 229 πιθο, 1εὦ υἱ Αι. ἰῃ ἘΔ. 1, τ28ι:. «Ἐ αὐτου 22, 
34, 36, 48, ςτ, 231. (ῃὶς. Ὑπεοάοτεξ. (υζ ἰη (ὐοά. 229. τηβο) ἴῃ Εά, 
]. ς. κατακλύσ.} κατακαυσει (Α γτὸ ΔΛ) 3ς, 49, 89, 90. 232. 
πη. 1. καταλύσει 48, ςἴ, 91. ΟΟπρὶ. ἧς ὙΓΠεοάοτεῖ. (υϊ ἴῃ πηαγσῖπο 
Οὐοάϊοῖβ 229 τηεὶ δ δἰΐα πηδηι) ἱπ Ἐά. 1]. ς, 164 εχ σοπητηςπίδγιο νυἱάδίυν 
εὐπὶ κατακλύσει ἰερὶ δ, ἀἐραδἰ! 51αν. οονόμγεη! Ἄττῃ. (οάά, ιΐπ- 

ἀεοῖπη. Ὄχρηπλῖξ ἰπ ἢυπι. Ρίυγα! Αἰτῃ. ἘΔ. πολλοί] πολλαι 3ς, 
τοῦ. 

ΧΧΥΊΙ. οἱ βασ.} α οἱ 233. 
οὐΠῚ ἀττίοιϊο δ᾽αν. Οἴτορ. 

᾽ “ὍὋ 

αὐτοῖς} ἀντος 110. 

᾿ ᾿" 
και συντρ.] α και 

αἱ καρ. εἰ εογάα ΑΥαὺῦ. εἰ τὸγ 

εἰς τοον.] ἐπὶ πον. 24, 36, 45, 48, ςτ, 
231. ΟΠῖγ. ὙπΒεοάογει. (ας ἴθ Οοά, 229 πιεὸ) ἱπ Εά, ἢ, 129, 
τραπ. μιᾷ] τραπέζης μιᾶς 34, 130. ψευδῃ} πιεπσείανι ἤπιος ατῖϊ- 

ουἷο δίαν. Αστη. 1. αἰἴφυε. ἄπ. Ἑά. οὐ κατευϑ.] οὐ κατευϑυνη 

228. κοὐρο. ἔτι]. 23. 33, 62, 87» 39, 91; 228. Οοτηρὶ. ΑἸά. 
ὙὝΠεοάοτγες. (ας ἴῃ Οοά. 220 τηε0) ἴῃ Ἑά. 1ϊ, 1282. Αστῃ. 1. δἰ Πἴαιιο. 
Απη. Εά. πέρας] - ἔγαι ὙΠοοάογεῖ, (ποπ ἴῃ Οοά, 229 πιθο) 
ἰη Ἑὰ. 1. ς. εἰς χα!ρ.} τεριροτὶς (Ορῖ. 

ΧΧΨΊΙΙ. ἐπιςρ. τ" --ἔπιςρ. 292] αὶ αἰϊεγιῖγ. οὲ χυαρ [19 Ἰητοτ σειν 

ΞΞ.-ττξακωσαιω..:.,...ὄ τὸς Ξε ψμν. 



ΔΑΝΙΗΛΊΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

ΚῈ ΦΧ 
΄ ἐν 

- 9 “ “, ᾽ “Ὁ 2 . “. ᾿ ἀν ἢ 

ἐπὶ διαϑήκην ἁγίαν, καὶ “ποιήσει, καὶ ἐπιςρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτ. Ἑὶς τὸν χαιβὸν ἐπιςρέψει, 39. 

καὶ ἥξει ἐν τῷ νότῳ, καὶ οὐκ ἔσαι ὡς ἡ πρώτη χαὶ ἡ ἐσχάτη. ῤ 

ἐχπορευόμενοι Κίτιοι, καὶ ταπεινωϑήσεται, καὶ ἐπιςρέψει, καὶ ϑυμωϑήσεται ἐπὶ διαϑήχην ἁγίαν" 

χαὶ ποιήσει, καὶ ἐπιςρέψει, καὶ συνήσει ἐπὶ τὸς καταλιπόντας διαϑήχην ἁγίαν. Καὶ σπέρματα 31. 

ἐξ αὐτὰ ἀναςήσονται, χαὶ βεξηλώσεσι τὸ ἁγίασμα τῆς δυναςείας, καὶ μεταςήσεσι τὸν ἐγδελε- Ὁ 

χισμὸν, καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἠφανισμένων, αὶ οἱ ἀνομᾶντες διαϑήχην ἐπάξουσιν ἐν ὀλισϑή- 35, 

΄- 9 ’΄ ᾿ 2 9. »ν»"- ε 

Καὶ εἰσελεύσονται ἐν αύτῳ οἱ 5. 

ΜΞ ΡΝ» - ’ὔ’ ᾿ Ν᾿ ε .. ρὸ 

μασι" καὶ λαὸς γινώσχοντες Θεὸν αὖτ χατισχύσουσι, καὶ πποιήσεσι. Καὶ οἱ συνετοί τῇ λαοὺυ 33. 

- .“ ὲ Ζ΄ . 2 Ν ν 2 9 Γ΄ 

συνήσεσιν εἰς πολλὰ, καὶ ἀσϑενήσουσιν ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ ἐν φλογί» Χᾶϊ ἐν αἰχμαλωσίᾳ, χαὶ ἐν 

“ ς »" 

διαρπαγῇ ἡμέρων. 
Ν 5, Ν ΝΣ) 3 4 

σονται πρὸς αὐτὰς “πολλοί ἐν ὀλισθήμασι. 

“. ρ᾿ ρ»" ’ ΄ ις Ν 

Καὶ ἐν τῷ ἀσϑενῆσαι αὐτὲς βοηϑήσονται βοήϑειαν μικρᾶν, καὶ πτροστεϑῆ- 3}. 
.νΝ “ἢ ΄, 2 ΄ “ -Ξ 

Καὶ ἀπὸ τῶν συνιέντων ἀσθενήσουσι, τὰ πτυρῶσαι 35. 

ΕΥ - “ς΄ » ΄ ΄» ρῸο 9 »“" ἰ ἀ “ ’ .“ Μἢ 2 7 Ν ᾿ 

αὐτὸς, χαὶ τῇ ἐκλέξασθαι, καὶ τῇ ἀποκαλυφϑῆναι ἕως χαιρᾷ πέρας, ὅτι ετι εἰς χαιρῦν. αὶ 36. 

ποιήσει κατὰ τὸ ϑέλημα αὐτϑ' χαὶ ὁ βασιλεὺς ὑψωθήσεται χαὶ μεγαλυνθήσεται. ἐπὶ ππάγτα 
-Ο ο ρϑ 7 ῃ ι΄ ᾷξδι 2 ,ᾳ 3 δ 7 

. ϑεὸν, χαὶ λαλήσει ὑπέρογχα, Χαὶ χατευϑυγεῖ μέχρις 8 συντελεσθῇ ἢ ὑργῆ, εἰς γαρ συντέλειαν 

148, 210. εἰς τὴν γ. αὖτ. ἐν ὑπ. πολ] α Τπεοάογοῖ, ἴῃ ἰεχῖι. 418 πηδπῦ, 46. ἐν ὀλισϑ.} ,ερεγ (εῖρίο: ἰπγενίαπι Ἀττι. Ἐά. χαὶ 

(οάϊοὶβ 529. πιεὶ, 1εἀ βαθεῖ τηλῦρο τοςεητὶ πλᾶῃι, εἰ Βαδεῖ ἴῃ Εἀ. 1, 

.χ482, αἵ εἴ ἴπ ὑπὸ 4110 (σά. 

ΧΧΙΧ. Εἰς] Ἡ δὲ 14... καὶ εἰς Οοπιρὶ. ὙΠεοδογεῖ. (υἱ ἴῃ (οά. 

420 πιεο) ἴῃ ἘΠ. 1ΐ, 1282. χαιρὸν} -Ἔ ον 26. Ἢ αὐτοῦ ΤΊιο- 

ἀοτγοῖ. (αἵ ἴῃ Οοά, 229 πιεο) ἴῃ ΕΑ. ]. ο. χαὶ οὐκ] α ὅκ Οορῖ. 

καὶ υἱ-.7 α 26. Αἴπι. τ. αἰΐφυς. Λυηι. Εά. εἰ ποη Αὐ8ῦ. ον Βοος 

οὐπὶ 44. ΟΟρϊ. ἡ ἰσχ.] ὡς ῥταπιητυηῖ ΧΙ], 43) 35» 48, 51) 62, 

τού, 231. Αἴεχ. ΟΙρ. (τογς. ἰάςπ) Ἀγ τεθαῖ, ἴορὰ εὖ ὐης 

ογαΐιπὶ ἔεσε, 26. 
ΧΧΧ. ἐν αὖτ. οἱ ἐχπ.} ἐπ εαβγα ἐογαπε Ἀττα. τ. Αὐτα. Ἑά. ἐν 

αὐτῷ] οἱ ἐν αὐτω ΧΙ], 23, 33» 35» 49» 62, 87, 90, 915) τού, 130, 148, 

228, 230, 233- Οὐρὶ. ΑἸά. Αταῦ. ἄς, (οὰ οἱ υπςοὶς ἰποϊυ, ΑἸδχ. 

εἰς αὐτὸν ὙΠεοάοτεῖ. (ποπ 'π (οά. 229 τῇδ) ἴῃ Εά. 1, 1282, [δὰ υἱ 

αἴ. ἴῃ ἀπὸ «Αἷῖο (οά. εηηι ἐς δῖαν. οἱ] καὶ οἱ ΧΙΪ, 23.) 33») 40), 
65, 81, 90, 91, τού, 130, 148, 5228, 230, 232, 233. (πρὶ. ΑἸαά. 

ῇς, (4 καὶ ποῖα ἱποαί, ΑἸεχ. οαβγα μα αὔσυϊο Ασιη. (οάά. 

αυϊπάεςϊαι. οἱ ἐκπ.} α' 35- ἐχπορ.} εἰσπορ. 22, 34) 36» 48, 

431. ΤὨεοάοτεῖ. (υς ἴῃ Οοά. 220 πλεο) ἴπ Ἑά. 1. ς. κα 130. Κί- 

τιοι} α 34. 3ς- Χεηειμ Κιτοι (ῆς, [εἀ νοχ ρῥεΐπια ρυπέτι8 ἱπηροῦτ8 

τεργοθαῖυτ) ΧΙ], 232. Κιτιεις ό24. Κιτιαι Τπεοάοτεῖ, ἰη Οοά. 229 

ἴχηοο, {εὰ υἱ Ναῖ. ἴα Ἐά. Ἰ. ς. Κιτιαιοι 22, 36, 48, 130, 230) 231) 

2413. Κήιοι καὶ ἱππὸι κι. καὶ ἵπποι ἰδῖυτῃ ΟΒῖρ. Κύήτιοι (οπιρὶ. 

ἐχρυϊπηῖῖ Κρίτοι Οορῖ. Κὐἠίκονηπι Ἄττῃ. (οὐά. φυϊπμάεοὶπ!. ταάπει- 

νωϑύσετ.} ταπεινωθήσονται 230, 233. ΟΟτρΪ. Ὑπμεοάογοῖ. (υἱ ἴῃ Οοά. 

220. πιεο) ἴῃ Ἐά. 1. ο. Ατην, ἘΔ. καὶ ἐπιςρ. τ᾿ τ--καὶ ἐπιςρ. 29] 

α αἰϊειιιῖγα εἴ 4126. 15 ἱπίεδοαιῖ 230. καὶ ἐπίιςρ. καὶ ϑυμ. ἐπὶ 

διαϑ. ὧγ.} ἐπὶ διαϑ. αγ' χαὶ ἐπιςρ. κῶι ϑυμωϑ. 91. ϑυμωθήσετ.) 

ὀργισδήσεται (Πΐρ. διαϑ. ἀγ. τ'π-τδιαϑ. ἀὧγ. 451 α ἴπ τεχῖυ, 

ροῆτειμα εἴ αὐ ἢΐβ ἱπιουίδσθης [τἀ μαθεῖ παγρο Ρ ΠΊᾶ ΠΊΔΠ11, 33. 

ποιήσει] -Ἐ τὸν ϑυμον Ὑπεοάοτεῖ, ἰπι Οο. 2209 περ; (δὰ που ἰη Εά. ἰἷ, 

1282. χαὶ συνήσει] κα 34. καὶ συνήσεται ΟΟΥΗΡΙ. 

καταλεῖπ. ΧΙ], δό, 49, 90. ΑΙά. 

ΧΧΧΙ. σπέρμ.] βραχίονες 22, 42, 48, 51, 62, 231. (οπηρὶϊ. 

Ομρ. Ομεγῖ, 1, 639. Ὑβεοάογεῖ. (υ ἴπ (οά. 250 τηθ0) ἴῃ Ἑά. ἰἱ, 

1583. βραχιονες καὶ σπερμ. ΧΙ], 33, 34» 35. 36) 49, 87, 90, 91, 
τού, 228, 230, 232, 233. ΑἸά, ΑἸεχ. Ατὰῦ. αν. αὐτῷ} αὐτῶν 

ΟΝΐρ. ἀναςήσοντ.} αναφξήσετ. 233. βαύμη! 8αν. Μοίᾳ. βεξη- 

λάσουσι] βεξηλωσωσι 530. τῆς δυνας..} τῆς δυνάμεως 111,3, 62, 

τοῦ. μιαδεῖ υἱἰ Ναῖ. ἰεἀ δυνας. ἱπ σμαγαξξ. τηΐποτε, Αἰεχ. α ΟΠ γί. 

]. ς. - ἐνδελεχισμ.} ἐνδελεχιςον 111. υἱ Ναῖ. ἴπ «παγαέξ. πηΐπογε 

ΑἸοκ. δώσουσι) -'- ἐπ᾿ αὐτὸ ςι. -Ἐ εἰς αὐτὸ 22, 36, 48, 231. 
Ἔ ἐκ αντου (ἢς) 34. -Ἑ αἀὐυτω 228. -Ὁ εἰς αὐτὸν ΟἸ γί, 1. ο. 

«Ἐ ἰάεπι Ὑεοάοτεῖ. ἰὰ ἘΔ. 1. ο. [εὰ -Ἐ εἰς αὐτὸ ἴῃ Οοά. 229 τηθο, 

αἴαιε ἢς εχ ςομηπιεπίασῖο υἱάετυν Ἱερ δ. βδίλυγμα] το βδελ. 
62. εἰς τὸ βδέλ. ΟΠΐρ. βῥελύγματα ΑἸά. ἠφαψισμένων) ἡφα- 
νισμενον “6, 62, 87. Οοπιρὶ. ΑἸΙά. Αἰεχ. ΟἿΐξ. ἀφανισμὸν 233. 

ν Ομ γί. 1. ο. ἀεναβαιοηὶς Αττι. Ἑά. 

ΧΧΧΊΙΙ. οἱ ἀνομᾶντ.} οἱ. λᾶοι ἄνομ. 3ς-. οἱ νομουνῦ. τοό. τοὺς 
ανομουντὰς 22,34, 48, ξῖ, 211. ΟΠΐρ. ΟἸ γί. 1, 629. ὙΓΒεοάοτεῖ. (υξ 

ἴπ Οοἀ 229 πιεο) ἴῃ Εά. 1], τ284. ὥς ἴῃ ἴεχῖι, (δὰ ον. ἀνομᾶντες 

τηᾶγρο, 36. ἐπαξ.} εξαξ. 111,32. το6. αἀπαξΐξ. 48. ΟΠΐς. Τεο- 
ἀοτεῖ. (αἴ ἴῃ Οοά, 220 πηεο) ἱπ Ἐά.]. ς, Πρ ἴῃ τεχίι, [εἀ πιαγρο ἐπαξ. 

καταλιπ.} 

τον Θ. 90, 130, 230) 233: 

λαὸς καὶ ο λ. 430, 233. ΟἸ ΓΙ. 1. 6. δορμίως σέτο ἤπιε ἀτῖίου]ο 51Αν. 

γινώσκοντες} γινώσκων 11], 3 ς, τοό. γιγνωσκὼων 130. 0 γινωσχὼν 

230, 233. ΟἸχγ. ]. ς. γινώσκοντες ἴῃ “ἰιδταξξ. πλΐποτε Αἰεχ. φυὲ ποι 

πουὶ! Ατπι. 1. φμὲ που! ται. Οοάά. τεϊϊυϊ. Ατπι. ἘΔ. Θεὸ] 
αὐτῷ} αντων 45. ὙΠπεοάοτγεϊ. (υζ ἴῃ 

Οοά. 229 τηεο) ἱπ Εὰ. Ι. ς. κατισχύσονσ.) κατισχυσωσιν 34. 

και κατισχ. 33» 335 49» 87» 90) 91, 228. ΑἸά. καὶ ποιήσ.} κα 62. 

καὶ ποιησωσι 32. 
ΧΧΧΠΙ. τῷ λαβ] "τῇ ΧΙ], 22, 34, 36, 48, τι, τού, 148, 230, 

231) 2325) 233. Αἰεχ. ΟἸτγί. 1, 639. Ὑπευάογει. (ας ἴῃ Οοά. 229 

ταδο) ἴῃ Ἐά. ᾿ϊ, τ28ς-- -Ἐ μου 26, 3ς, ςἴν τοῦ. ΑἸἰεχ. συνῆς. ἢ 

και συνησ. 26, 48. εἰς πολλὼ] κα εἰς 89. πιμίίιηι δἰᾶν. φλογὶ] 

σαυρι ἴῃ ἴεχῦι, [ε4 φλογι τηαῦρο, ΧΙ]. ἐν διαρπ.}] α ἐν 62. ἡμερ.} 

«Ἑ αὐτῶν ΤΠεοάοτεῖ. (υζ ἴῃ Οοἄ. 229 τηθο) ἰπ Εἀ. 1]. ς. 1εἀ -[ αὐτοῦ 

ἴῃ ὕπο 8]1ο (οά. : 

ΧΧΧΙΝ. βοηϑήσον!.] βοηϑηϑησοῦ. 1, οο, τοῦ. ΟΠρ. μικρὰν] 

μάκχραν 80, τού. πρὸς αὖτ. πολ.} πολλ. ἐπ᾽ αὐτ. 230. πρὸς 

αὐτ.] ἐπ᾿ αὐτ. 111, ΧΙ, 23, 26, 33» 455 49, 62, 87,90, οἵ, τού, 238, 

412, 233. Οομρὶ. ΑἸὰ. Αγδῦ. ἐπ᾿ ἀντοῖς 148. πρὸς αὖτ. {εὰ πρὸς 

ἴῃ οδαταῶ. πιΐθοτο, Αἰεχ ἐπ ἐς Ασπι. Ἐά. πολλοὶ ἐν ὁλισϑ.) 

πολλοῖς ολισϑ). τοό. 

ΧΧΧΥ. οἰπὸ τῶν συνιίντ.] ὠπὸ τῶν συνιόντ. ΟΠ. 1, 630. 

, Δδ. ἐἰσϑενήσ.] - πολλοι 44. ὙΜΠεοήοτεῖ, (υἱ ἴῃ Οοά. 220 

ταθο) ἐπ Ἐά. ᾿ϊ, ταϑς. εαάεπι πιμὶ Ἀυδῖοτ ΟΡ. Ἱπηρεγξ. ἴῃ ΜΑπῃ, 

τοῦ τὺυρ.] λα τοῦ 230, 233: αὐτὲς} εν αὐτοῖς 22, 345 36, 48, 51» 

231. ΟΠῖς. Ὑπεοάοτεῖ. (υζ ἴῃ Οοά. 420 πιο) ἴῃ Ἐά. . ς. καὶ τὸ 

ἰκλ.] ν καὶ 1. αλτῷ 130. α οὐηηία Ομ. υἱὐ Καῖ. 1 χαὶ ἴῃ οΠιὰ- 

ταέϊ. ταϊπογα ΑἸοχ. καὶ τῷ ἀποκ.Ἷ καὶ τοῦ ἐκλευκανᾶι 23, 23) 48, 

87,919) 228, 231. ΑἸά. ΟἸΐρ. ΘΟ γγῇ. Ἰ. ς. καὶ ἐκλευχάναι ΤἨεοάογεῖ. 

((ὰ και του ἐκλευκάναι ἴῃ Οοά. 229 πιεο) ἰπ ἘΔ. 1. 5. Χαὶ ΤῈ ἐκλεὺυ- 

καναι ργϑιηϊ 34. ἕως] α (Ώς) 22..υ πέρας] καὶ περὰς 230. 

πίρατος ΟἸεγΐ. 1... ὀπόέρ. ὅτι οὐπὶ 144. μία ἐογπιίπεε αάΐας εἰ 

Αταῦ. ὅτι] διοτι 22, 34» 3065 48, ς1).231. ΟΠΪξ. ὙΤπεοάοτεϊ. (υζ ἴῃ 

Ο(οἀ. 229 πιεο0) 4π Ἐά.].ς. κουπὶ 144. ΟἸΥί. ..ς. ἔτι] 23» 33» 

87, 228. ΑἸά. {υργαίοιρε. 4118 πιᾶηὰ 26. καιρόν} καινον 62. 

ΧΧΧΥῚ. Καὶ ποιήσ.] καὶ ἐποιησε 148. ποιήσει γῶὼρ Ὑεοδοτεῖ. 

(υΣ ἴῃ Οοά. 229 τηθο) ἴῃ Ἑά. 1, 1287. τὸ ϑέλημα) νοἰκπίαίεν 

Οορι. αὐτῷ" καὶ ὁ βασ.} ἀντου ο βασ. εἰ μἰς ἀϊβίαρυυῃξ 22, 34» 

46, 48, «τ, 231. Ομῖν. Ὑμεοδοτεῖ. (υἱ ἰῃ (οἄ. 229 ταθο) ἴα Ἐὰ. ]. ς. 

α ὁ βασ. Ομεγῖ. ἱ, 639. ὁ βασ. ὑψωϑ.1 υψ. ο βασ. 26, 130, 233. 

Αχτη. 1. αϊἴφις. στη. Ἐά. ὁ βασ. ὑψωϑ. καὶ μεγαλ.] υὑψωϑ. 

καὶ μὲγ. ο βασ. 3ς, τοῦ. ΑΙεχ. ὑψωϑ.} καὶ υψωϑ. 22) 34) 36, 

48, ς΄, 431. Οδὶρ. Ὑπεοάογεῖ. (ας ἴῃ Οοά. 229 πιθ0} ἴῃ Εά.]. ς. 

Ἔ αάνεγίες ονιπεηι ἤεμσι Οαῇιοά. ἰμ ῬΩ͂. καὶ μεγαλ.] λ 232. 

πᾶντα Θεὸν] α πιᾶντα ΟΠτγΐ. 1. ο. ονιπές ρος δας απίουϊο αν. 

Μοίᾳ. αδογρ. Ασα. σ. εἰ Αται. Οοὐά. 81} ἀξοέπη. Ἕ καὶ ἐπὶ τὸν 

Θεὸν των ϑεὼν ΧΙΙ, 22) 34) 355 36, 42. 48, 49» 51; 62» 87» 90», θῖν. 

τοῦ, 148, 228, 230, 231.) 232, 233. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟΠΒρ. Οαϊποά. ἱπ ΡΗ͂. 

Οορῖ. Αταθ. -Ἐ εδάεπι εὐπὶ δξ Ὀγδτηο 23. «Ἔ εαάξεην, πἰῇ φιοά 

τὸν ποπ Βαθεδηΐ, 22. Οὐρὶ. -Ἐ εβάεαι ΤΕ Πεοδοτεῖ. ((ξὰ - τῶν ϑέων 

τδηϊι ἰῃ Οοά. 229 τηεοὸ) ἰῃ Εἀά. αὶ 5. τῶν ϑεῶν ΟΠεγίς 1. ο. 

Ατη). Ἐά.. ὑπέρογκα] ρα δίανε (αἴποά. ἀπ ΡΙ͂. μέχρις οὗ] 

εὐρέαστ 5 αἰ τε τ νλι, ΕΣ ττ ἐπϑττι ες, τι ξὶ 
ΤΣ ρος ϑος τωρ ραν οκκεθνις -- σ 

πα. (τα τ ρα παπρρρ.. πὶ πὶ ὑπο ιν κ'πὶ: οὐ εανντανανν τ μλοκττόνε 

τοῖς πρας τ 
ἄρτος 

έν ὁ 

-.- --.«---... 

ΡῈ ΟἿΣ ἀὐρροε, ων 
τανε» 



ΔΆΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤῸΝ ΘΕΟΔΟΤΊΙΩΝΑ: 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

’΄ κπςϑὋπ, ᾽’ Ν ἰφὰ 3 “Ὅ“0 
[ω 87: γίνεται, Καὶ ἐπὶ πσάντας ϑεὰς τῶν πατέρων αὐτῷ οὐ συνήσει, καὶ ἐπτιϑυμία γυναιχῶν, ν᾿ νΝ 

χα! ἔπι 
38. σᾶν Θεὸν οὐ συνήσει, ὅτι ἐπὶ πχάντας μεγαλυγϑήσεται. Καὶ ϑεὸν Μαωξζεὶμ ἐπὶ τόπου αὐτοῦ 

δοξάσει, χαὶ ϑεὸν, ὃν οὐκ ἔγνωσαν οἱ “πατέρες αὐτῷ, δοξάσει ἐν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ, καὶ λίϑῳ 
τιμίῳ, χαὶ ἐν ἐπιϑυμήμασις Καὶ ποιήσει τοῖς ὀχυρώμασι τῶν χαταφυγῶν μετὰ ϑεῇ ἀλλοτρία, 
χαὶ πλησυνεῖ δόξαν, χαὶ ὑποτάξει αὐτοῖς πολλᾶς, χαὶ γῆν διελεῖ ἐν δώροις. Καὶ ἐν χαρᾷ 
πέρατι συγκερατισϑήσεται μετὰ τῇ βασιλέως τῷ γότου- χαὶ συναχϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν βασιλεὺς 
τῷ βοῤῥᾷ ἐν ἄρμασι χαὶ ἐν ἱππεῦσι χαὶ ἐν ναυσὶ «πολλαῖς, χαὶ εἰσελεύσονται εἰς τὴν γῆν, καὶ 
συντρίψει, χαὶ παρελεύσεϊαι, Καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν γῆν τῇ Σαδαεὶμ, χαὶ πολλοὶ ἀσϑεγήσαεσι" 
χαὶ ὅτοι διασωθήσονται ἐχ χειρὸς αὐτῶ, Ἐδωμ, καὶ Μωὰξ, χαὶ ἀρχὴ υἱῶν ᾿Αμμών. Καὶ 
ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ γῆ Αἰγύπ]ου ἐκ ἔςαι εἰς σωτηρίαν, Καὶ κυριεύσει ἐν τοῖς 
ἀποχρυφοῖς τ χρυσξ καὶ τῇ ἀργύρεα, χαὶ ἐν πτῶσιν ἐπιϑυμητοῖς Αἰγύπ]ου, καὶ Λιξδύων, χαὶ Αἰ- 

39. 
40. 

ΑΙ. 

42. 

43: 

"φτίςυϊΐο δῖαν. 

μέχρι τοῦ 32,347 36, 48, ς1,231. ΟΠΐξ. μέχρι οτι οὐ (8ς) 148. 
μέχρις οτε 130. μέχρι τλπταπὶ ΟἸεγί, ἰ. ς. μέχρι γὰρ τοῦ ὙΠοο- 
ἀοτεῖ. (θη ἰν Οοά. 220 π|60) ἴῃ Εά. ἰϊ, τ2.88. συντελ. ἡ ὀργὴ] 
α ἢ 49. Οοπηρὶ. συνετελεσϑη ἡ οργη 148. συντελεσϑηναι τὴν οργῆν 
22.) 34, 36, 48, ς1, 231. συντέλειαν) -Ἐ καὶ σπουδὴν 25, 31, 36, 
48, κι, 879) 91) 228, 211, ΑἸ4, Ομΐν. ὙΠεοάοσες, (πο ἴῃ Οοά, 229 
Ση60) ἴῃ ἘάᾺ.]. ο. συντελειᾶς 3ς. ΕΣ 

ΧΧΧΝΊΙ, οι σοπητηᾶ α ἴῃ τεχαι, [δὰ Τπρρίεξ πιατσο 8118 τηᾶπιι, 
1τοό. πάντας ϑεὲς} το. τοὺς 3. 21, 26, 228. ΑἸά. ΟΒῖρ. παντὸς 
ὅεου 65. α πάντας Τ)απιαῖς. ', 299. ΑἸτῃ. (ὐοβά, απίῃπι ποῦ οἴμῃοβ. 
Ατη. Ἐά. , πάντας Ὑπεοάογεῖ. 1], ς33. ἦν. 4ς6. {ε4 Βαθεῖ 416]. 
οὐ 15] , 111. Ομὶρ. Αγπι. Οοάά, τδηΐϊιπὶ ποη οπιηςβθ. Ατη. Ἐά. 
Βαθεῖ ἴα Ἑμαγαξῖ. τηΐποσε Αἰοχ, συνήσ. 19--- συγήσ. 23] κα ἰπ ἔαρρῖε- 
ΤηδηΐΟ ΠΊΔΓΡΙ ΠΑ] ΔΙ(οσαΓ, εἴ 4085 5 ἱπίετίασεης τοῦ. ἐπιϑυμία } 
“πιϑυμιαᾶν 337,35, 87)091» 130, 228, ΑἸά, ἐπι ἐπιϑυμιαν ΧΙ], 52,23, 
345 36) 45, 485 ς1,) 90, 148, 220. 231. 232. ΘΟ]. ΤΒεοάοσεῖ. (υξ 
ἵπ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά. ἰΐ, 1288. Ἄτην. Οοὐά. τδηζιιπι ποσὶ ΟπΊΠ68. 
Απη. Εά4. εἰ ἤο; {εὰ ἐπὶ ἴῃ σμιδγαόξ. τηΐποτα, Αἰεσχ. ὀ γυναικῶν] γυ- 
ναιχκος 36. καὶ ἐπὶ τᾶν 3.1] 22, 36,48, ς1,221. πῶν 9.] παΐῆα 

5. ΧΙ, 23, 26, 33, 34) 35.» 42) 49, 62, 87), 90, 130, 148, 228, 230, 
4325233. ΟΟΠ)Ρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. Ομῖν. Ὑμεοάοτεῖ. (υς ἴω Οὐά. 229 πιο) 
ἴῃ. ἘΔ, 1. ς. Αστῃ. 1. δἰἴχυθ Απῃ, Ἐκ. ορμπος εἶδος ἄμα ἀτάσαϊο ΟΘεογᾷ. 

οὐ 25] 35. ὅτι:] καὶ οτι 230. ἐπὶ πάντας 29] ὑπερ τ΄. 42. 

ΧΧΧΥ͵Π. ϑεὸν 151 ϑὲὸος (85) ὁ. Μαωζεὶμ] ὀοναμασει 3ς. 
Μαζώωειμ 22, 36, 48, ε1,231. Ομΐρ. ἢς Ὑπεοάοτει. ἱπ Οοά, 220 
Ἰη6ο, {εὰ υἱ γαῖ. ἰπ Ἐα. 1ϊ, 1289. Αὠφειμ 120. Μαωζει 11. Μα- 
ζωὴν 34. Μωεζιν 62. Μαωζειν ΧΙ], 23, 33, 80, τού, 148, 228, 
4230, 233. Οοτηρὶ. ΑΙά. ἔς ρτίπηο Ἑά, Ναϊ. (δά Μαωξεὶμ πυης εχ 
εοττ. Ἑαϊΐοσυπι. Μαωζεὶμ ἴῃ ομαγαές. πήπους ΑἸεχ. εχρείπης Μωα- 
δὶν Οορι. εχρήπηι Μαωφζὲν δῖαν. Οῆτορ. εχρείπιϊς Μαωζὶμ 8ιαν. 
“Μοίᾳ. εχργπηῖς Μαεζνὶ Οεοῦρ. «κίκων ἠογίονε Ἐφῆγ. ϑγγ. υαίβ 
εἶμ Αταὺ. Αττὰ. (οὐά. ταητιτα πο οπιπες. Αγ. Εά. τόπε] τὰ 
τόπου 335) 40, 875) 90) 1ού, 130, 148, 228, 230, 233. Οὐπρὶ. ΑἸά. 

αὐτῷ 1], 230. δοξάσ. 15] αποδοξασ. 43ο.  ϑοξασ. 3, τοῦ. 
οὐ ργϑη τε υποῖΐβ ἱποϊαῖ, ΑἸεχ. ὀ δοζ. 1τ"---δὃὸξ. 2} λ αἰϊοσυῖν. εἰ 
46 [8 ἱητεηασεης 48, 95. εὸν 0] τὸν ϑέεὸν 88. ἔγνωσ.} 
ἐπιγνωσ. 42. ΑἸά. πδεισαν ΧΙ]. εγνωρισαν ὙΠεοάοτεῖ. ἴὰ Οοά. 
220 τῆεο, ἰξὰ υἱὐ Ναῇ. ἰπ ἘΔ. ]. ς. ἐδόξασαν Οοπρρὶ. αὐτοῦ 45] 
ἄντῶν 148,233. χρυσ. καὶ ἀργ.} ἀργ. καὶ χρυσ. 45, 36, 48, ς1, 
231. (πρὶ. Οδῖρ. Ομιγί. 1, 629. ΤΙ βεοάοτγος, (ες πῃ (οά. 229 πιθο) 
ἴῃ Ἐκ. 1. ς. δῖαν. χρυσῷ] χρυσιω ΧΙῚ, 25, 26, 33, 34) 3ς, 36, 
42) 48, 49, 51.) 87» 90, 91) 148, α18,.920, 231) 232», 233. (οπρί. 

ΑΙΔ. ΑΙεχ. Ομῖρ. ὙΒβεοάογεϊ. (υὐ ἰὼ Οοά. 229 τϑεο) ἱπ Ἐά. 1. ς. 

ργ.] ἐν ὦργ. ΑΙά. ἀργύρῳ] αργνυριω ΧΙΪ, 42, 46, 33, 34. 35) 

365) 42, 48, 40, 51) 87, 90, 91) 148, 2.8, 230, 231, 232, 233. 
Οοτρὶ. ΔΑΙ4. Ομΐς. Οἰυγῖ.ν ς. Ὑβεοφοτγεῖ, (υἱ ἐπ (ὐοά. 2520 ζηθο) ἴῃ 
ἙἘὰ. 1. ς. λίϑῳ] ἐν Δ. 46, 42. Ὑβεοάοτεῖ. (υἴ ἰῃ (οὐ. 229 πιθο) 
ἴπ Ἐά. 1. ο. ἐν αἱς.} αὶ 120. Ομΐξ. λα Ὑβεοάοτεῖ. ἴπ Οοά. 229 
πθο, 154 Βαρεῖ ἱπ Εάα. }. ς. 

ΧΧΧΙΧ. ποιήσει] τροιησὼ 34. ποιήσ. τοῖς ὀχ. τῶν καταῷφ.] 
σπροὶ ἦσο μὲ νιμπία! ργεβάία Ἡϊετ, εἰ τὰ Ἐποοάοϊοησν νεπτξδ οοπὶ- 
τηοῃεῖ. τοῖς ὀχυρ.} ἐν ρτοοπυκίσης 130. ΟὨΐς. ἐπ φγωβάϊο ουπὶ 

λ τοῖς πα. (ραά, ἰδπσπτ πο ομηπαβ. Αχη, Εάἀ, 
καταφυγῶν!] καταφυγοντῶν 3.. πόλεων Οοτηρί. λλοτρ.} -[- ἃς 
ἂν ἐπιγνω ΧΙῚ. -Ἐ εδ᾽ αν ἐπιγνω 62. -ἰ αὶ ἂν ἐπεγνω 3.19 130. ϑίαν. 

Ἔ ου ἐᾶν ἐπέγνω 23) 335) 49) 87) 90) 91) 148, 228, 230, 232, 233. 
Οὐομρὶ. ΑἸά. ον ἐγνωρισερ 22.) 34) 48, 41, 4321. Ὑδοοάογεῖ. (καῖ 

1. ς. Οορι. πῃ. Οοάὐά. τδηΐϊυση πο Ομηηόθ. Αὐπλ. Εά. 

ἵπ (σά. 229 πηε0) ἰπ Ἐά. 1, 1589. -ἰ ον οὐκ ἐγνωσαν 88, δά, φυδη- 
4υ8πὶ εχ ε0 ἐχρτσεῖμ, -1- ὃν οὐκ ἐγνώρισε Ομὶξ. -Ἑ οὐ εῶν ἐπιγνὼ ον 
ἐγνώρισεν 36. “Ἔ εμπὶ εἰς οὔεκάεν ἘΙοΥ. τσληϑυνεῖ } τληϑυνὴ 
210. αὐτοῖς} αὐτοὺς 3:) 62, 130, 232. διελεῖ } διέλῃ 32, 
τού, 1305 228. ΑἸά. διειλεν 148. ἐν δώρ.} α ἐν 228. 

ΧΙ. καιροῦ τοέρ.] καίρω περ. 3ς, τοό, ἢρ ὙΒοοάοτεῖ. ἰπ Οοά, 
520. Π|60, εἴ 11Π0 α]ῖο (οά. 184 καιρε πέρ. ἱπ Ἐά. ἰΐ, τ29ο. τῷ καιρῷ 
πέρ. ΑἸεχ. ἐπ ἐεπιρογε Αγὰθ. συγκερατισδ.] συνθηκας ϑησεται 
34: ΟΒῖρ. σὺν χερατι ἀρθήσεται (ἢς) 3ς. συν κερατι συγκερατισϑησ, 
1οό. ἐπρείο! ἕογπε μο Αταῦ. καὶ ργαπμαῖς ΑἸά, συγκερ. μετὰ 
τῇ (8. τοὺ νότ.}, δῖαν. Οἴτορ. μετὰ τοῦ βασ.} μετ᾽ αὐτου ο 
βασ. “2, 3ς. εἰ ἢς, πἰῆ χιοά ἢπε ὁ, 23, 36, 48, τοῦ, 41τ, ΤΠοο- 
ἀοτεῖ. (υἱ ἴῃ Οοά. 220 1π60) ἴῃ Ἐά.]. 5.. μετ᾽ αὐτου βασιλεως ἫΝ 
130. τὰ νότου] ργαταϊτιυπὲ συνϑήκας ϑήσεται μετα του βασιλεως 
36, 48. -Ἐ συνϑηχας ϑησεται μετὰ του βασ. του νοτου 22. ,, τοῦ 
ὙΠεοάοτεῖ. (αοη ἴῃ (σά. 220 πιεο, πδὸ 'π ὯΠῸ δ]ῖο (οά.) ἴῃ Ἐά. 1. ς. 
ἐπ᾽ αὐτὸν] μετ᾽ αὐτου 171, τού, 8ίαν. Οἶτοξ. τῦρος αὑτὸν 33, 34, 
40.) 87, 90, 91, 130, 228. ΑἸ4ά. ἐπ᾽ αὐτὸν ἴῃ οἰιγαέξ. πηΐποτε Αἷοχ. 
βασιλεὺς] ο βασ. 42. τοῦ βοῤῥὰᾷ] ο του β, 26, 89, 148, 232. 
λα τβ 228. δῖαν. Οἷἶτορ.. ἅρμασι] αρμᾶτι. 23:1. ἐν ἱππεῦσι 
αν 11, 26, 3.70 130, 148, 223. ἱπποὶς χαι ἵππευσιὶ τοῦ. ἐν 
γαυδὶ} κα ἐν τ48. καὶ εἰσελ. εἰς τὴν γ.} 49, 90. ,.ὄ Βα Οσἴπὶ 
ἴη4ᾳ. τού, 230. εἰσελεύσοντ.} εἰσελευσεται ΧΊΙ, 22, 23, 26, 33, 

34,35) 365) 42) 48, ς1,) 62, 8), 89, 91. 148, 228, 9331) 232, 2138. 
Οὐομορὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ομῖψ. Ὑμβεοάογεϊι. (υτ 'ἰπ Οοά. 220 πιοο) ἐη Ἐά.. 

γῆν] 
Ἔ ἐν ταῖς κατακλυσεσι 22, 36, 48, ξ1, 231, ΟΒΐρ. ὙΒεοάοτεῖ. (μὲ ἴῃ 
Οοὐ. 220 πιε0) ἱπ Ἐα. 1. ς. -᾿ ἐν ταις κατακαυσεσι (Α ῥτὸ Α) 324. 

ΧΙ. . Καὶ εἰσελεύσετ.] καὶ εἰσελευσοντ. 120. Θεοῦ. Απῃ. 1 

α ὅ2, 233. Σαξαεὶμ) Σαξαειν 111, ΧΙ], 33, 9ο, 130, 228, 232, 
433. ΑΙά, Σαδαει 24. ἔς πιᾶγρο 26. Σαβαῖν 65. Θεοτζ. Σαξξα- 
εἰν το. Σαᾷειρ 22, 36, 45, 48, ς΄, 2321. Ὑπεοῤοτεῖ. (αἴ ἰη Οοά, 
220 τῇς0) ἱπ Ἑά. 11, τ291. ἢ ππᾶγρο ΧΙ], Σαξιρ 23ο. Σαξηρ 34. 
"Σαξεὶ Οοιρὶ. Σαξεὶμ Ομΐρ. Σαξαεὶμ ἱπ οδαγαθς. τίποτις ΑἸδχ. 
᾿δϑαδαὶπι (ορῖ. ϑίαν. Μοίᾳ. Απτη. :. αἱδίαυθς. Αὐτὴ. ΕἘά. χφωϊδοπὶς 
οὐαὶ Δἀσγιϊουϊο δῖαν. Οἴἶζγορ. καὶ ὅτοι] καὶ αὐτοῦ 148. ἀϊ σεῖο 

δίανυ. διασωϑ.} ἐγ φεὶ ψγυαόεπιμν Αττα. τ. αἰϊαυε, Αση. Εά. 

«χειρὸς »πανῖδας ἤπε ἀτιῖοι]ο Οορί. Αγ). 1. αἰΐφυβ. Αὐῃ. Ἑ4ά. αὐ- 

15] ἀντὼων 148. κ (Πο) ὅ8ϊαν. Οῆτορ. Ἐδωμ] ᾿Εδὼν Οομρρὶ. 
καὶ ἀρχὴ υἱῶν ᾿Α.1 α καὶ 91. κα οπγηΐα 8ῖαν. Οἷἶτορ. "᾿Αμμώ] 
Ἀμὼν 3:, 230. ᾿ 

ΧΙΗΙΠ]. ἐκτενεῖ} ἐχτεινὴ 3... χεῖρα) “ αὐτον 22, 26, 33, 34) 

35» 36, 42) 48, 49, ς1) 62, 87, 89, 90, οἵ, 1ού, 130, 148, 228, 230, 
.231) 232, 233. Οογηρί. Α]ά. Αἰεχ, Ομΐᾳ. Ὑπεοάοτες. (μὲ ἴῃ Οοά. 
229 Π160) 'ἰπ ἘΔ. 1, 1292. Οορῖ. Ατδὺ. δῖαν. Θθοῦ. Αττη. σ᾿ 4}11- 
486. Ασπι, Ἐά. γῆν] -- ΑιγυπΊου 422, 36, ξ΄, 231. ὙΒεοάοτεῖ. 
(υε ἴῃ Οὐ. 220 τηεο) ἰπ Ἐά. 1. ς. μαδεὶ Αὐγυπῆου τηᾶτρο 48. γ5] 
ἢ γη5 26,34, 36, 48, ξτ, 130, 231. ΟΠΐξς. ὙΠεοάοτεῖ, (υξ ἰπ Οοά, 229 
τΏ60) ἰπ Βα. 1. ς. ΑπΏ. 1. αΐαιθ. Ατπι. Ἐὰ, Αἰγύπ]ου] .Ἐ»»- 
εἰογαα Αττα. τ. δθϊαυε, Ατῃη. ἘΔ. ἐἰκς Θθοῦρ.Ό ὀ οὐχ] Οθοῖς. 
ἔραι] -- αὐτω 23, 62. 

ΧΙΜΠῚ. κυριεύσει] ἐἰοπιίκαγὶ ἱποῖρίε! δῖαν. χρυσ. καὶ τοῦ ἀρ- 
ιψύρε} χρυσίον καὶ τοῦ ἀργνριου ΧΙ], 22, 23, 26, 33, 3453. 36, 42, 

48, 49. κ1) 62, 87, 90, 91, τού, 228, 230, 221, 232) 233. ΟΟμρὶ. 

᾿Αἴεχ. ΟΒΐρ. Ὑπεοοάογεῖ. (υἱ πῃ Οοά. 220 πηεο) ἴῃ Εὰ, 11, 1292. αρ- 

γυριου χαὶ τοῦ χρυσ!ιξ 148. χρυσίου καὶ ἀργυρίου ΑΙἰά. ἐν πᾶσ. 
λα ἕν τοό. ἐπιϑυμητ.} ἐπιϑυμητικοις ὙΠ εοάοτεῖ. ἴῃ Οὐ. 229 πιθο, 

Ρ 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ.: 

β 
Ν , ον Ψ » . ΟΕΦ.Χὶ 

ϑιόπων, ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτῶν... Καὶ ἀκοαὶ καὶ σπουδαὶ ταράξουσιν αὐτὸν ἐ
ξ ἀνατολῶν τς 

ἀπὸ βοῤῥα" καὶ ἥξει ἐν ϑυμῷ πολλῷ τ ἀφανίσαι “πολλᾶς. ᾿ Καὶ σήξει τὴν σκηνὴν τντε ἐφα-᾿ ας. 

δανῶ, ἀναμέσον τῶν ϑαλασσῶν εἰς ὅρος Σαξαεὶν ἅγιον, ἥξει ἕως μέρες αὐτά, χαὶ οὐχ ἐξιν ὁ ῥυό- 

μενος αὐτόν. 

ΚΑΙ ἐν. τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀναςήσεται Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὃ ἑςηχὼς ἐπὶ τὸς υἱὸς τῇ λαξ τ. 

σου" χαὶ ἔςαι χαιρὸς ϑλίψεως, ϑλίψις οἷα οὐ γέγονεν ἀφ᾿ ὃ γεγένηται ἔσνος ἐν τῇ γῆ, ἕως τῷ 

χαιροῦ ἐκείνε" ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται ὃ λαός σου “πᾶς ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ βίδλῳ. Καὶ 5. 

πολλοὶ τῶν χαϑευδόντων ἐν γῆς χώματι ἐξεγερϑήσονται, ὅτοι εἰς ξωὴν αἰώνιον, καὶ ὅτοι εἰς ὀνει- 

3 »,’ ΄ 
ε 

ε ᾽ ἴω] ΄ ὡς 

δισμὸν καὶ εἰς αἰσχυνὴν αἰώνιον. Καὶ οἱ συνιέντες λάμψεσιν ὡς ἡ λαμπρότης τῇ ςερεώματος, χαὶ 3.. 

{ἐὰ υἱ Ναῖ. ἴα Εά. Ἰ. ς. ερὶ ἀμα!δες Οαῇποά. ἴῃ ΡΩ͂. Λιξύων] 

Λιδυης 230. ἐν τοῖς ὀχ. αὐτ.} κ230.. κα ἐν ΑΙ4ά. καὶ ργιηαπῖ 

24) 36, 42. 48, 231. Ομς. Ὑεοάοτεῖ. (αι 'ῃ Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά. 

]. ο. 

ΧΙΑΥ. Καὶ 1 εἰ ἀεϊπιϊε Αττι. Ἑά. καὶ σπουδ.} α 23- 

Οοπιρὶ. ἀπὸ] κα 33» 49» 68, 87, 90, 91» 528. Αἰά. Ομῖρ. καὶ 

Σ.1., καὶ Απη. Ἐά. ; 

τηθοὶ ἴῃ Εα. 1. ς. [εὰ ποῃ Βαρεῖ τὸ ἴῃ απὸ αἷϊο (οὐ. ἐν τῇ γη] 

κό2. επὶ τῆς γὺς ΧΙ, 22, 23» 26, 337.34.) 365» 42, 48) 40, “1 8., 

89, 91, τού, 148, 228, 210. 231, 232) 233. Οοπιρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. (ἢϊς. 

Ομιγί. 1. ο. Ογτ. Ηἱετοί. Ι. ς. Τβεοάογεῖ, (υΣ ἴῃ Οοά, 220 πηε0) ἴῃ 

ἘΔ]. ς. Ταγηαίο. ἷ, 392. ἴἴ, 344. Ατηι. Ἐά, ἕως τὰ καιρᾷ ἐχ.] καὶ 

Ργουγτυηῖ 22, 36, 48, «1, 231. Ο!ξ. Ομευῦ, 1. ς. Τεοάοτεῖ. (υϊ ἴπ 

(οά. 229 πιεο) ἱπ Ἑά. Ϊ.ο. 232. α τῇ Ὠαγηδῖς. ἰἰ, 2.4.4.) (δὰ Ὠᾶθεῖ 

1) 302. ἐν τῷ χ. ἐκ. 48. καὶ ργαπικυπι ΧΙ], 22,23, 36, 32, 

44,3.) 36) 49, ὅ2, 87» 90, 91; 1ού, 148, 228, 230, 231, 232, 233. 

Οουρὶ. ΑἸΙά. Αἰεχ. ΟΒῖρ. Οὐ. ἷ, 584. Ομιγί, 1. ς. Ογτγ, Ηἰετοί, 

“14. Ὑπεοάοτεῖ. (ας ἴῃ Οοά, 229 πιθο) ἴῃ Εά. 1]. ς. Ὠαπιαίς. 1, 302. 

Αυγ. Αταργ. Ευΐρεηζ. Οορῖ. δῖαν. ὅεοσς. Ασηι. 1. αἰϊαυδ, Αγηι. 

Ἑά. α ἐκείνῳ ϑἷαν. σεοῦρ. πη. 1. σου 11. αὶ 895) 232. ὃ 

γιγραμμ.1 ο εὐρεϑεις γεγρ- ΧΙ], 56, 33» 34» 35» 49, 87, 80, 90, τα8, 
228, 230, 232, 233. ΑἸεχ. ΟΠΐξ. ΟἸ γί. Ἰ. ς. Ὑπεοάογεῖ. (αἱ ἴῃ (σά. 

229. πιεοὸ) ἰπ Εά. ἰ. ς. ΠῬαχιδῖς. ἵ, 392. Αὐρ. Ευΐϊσεηῖ. (ορί. Ατᾶν, 

Ατσην. ᾿. αἱϊἴψυε. Ασαι. Βά. ευρεϑεις ψεγρ- 36, 91. Οοπνρὶ. ΑἸά. ὁ 

εὐρεϑεις καὶ γεγρ. 42. Οεοτρ. εἰ φαμὶ ἑπυοπμς εἰ ἱπεγίριπες δῖαν, ΟἹ- 

ορ. φιὶ ἐπυεμίμε εἰ ἱηψεγίρεμς δἰᾶν. Μοίᾳ. τῇ βίϑλῳ] τῷ βιδλιῳ 

Ῥαπιαῖς. ἱ, 302, [εὰ τῇ βίδλῳ ταύτῃ ΑἸϊ]. 

τοῦ ἀφαν.} του ἀαναϑεμῶτισαι 35. τοῦ 

αναϑεμαᾶτισαι καὶ του ἀφ. Ὑμεοάοτεῖ. ἰπ (σά. 229 πιεο, [δ τϑἜ ἀνα- 

ϑεματίσαι καὶ ἀφ. ἱπ Ἐά. ἢ, 1293, καὶ του ἀαναϑεματισαι 22, 

23) 349 36, 48, 51, 6, 91, τού, 148, 231», 232) 233: (οπιρὶ. ΑΙεχ. 

« εάετι (([ἐἀ Οοά. 88, εχ 4ὰο ἐχργεῖα εἶ, καὶ αναϑεματισαι) 

ΟΠὶρ. Οορί. ΑτΌ. 1 εαάεη), οἷα φυοὰ του ποη Βαδοδηῖ, 33» 42. 49» 

228,230. ΑΙά. ρεγάεγε δἷαν. Οἴτορ. πολλές] -Ἐ αναϑεματισαι 

πολλοὺς ΧΙ. Ἐ καὶ του αναϑεματισαι πολλοὺς 87, 90. Ὁ 

ΧΙΙΝ. τήξει! ]} πηξαιν 36, 48, κ1, 231. αὐτὰ τ} ἐδίογεπι δῖαν. 

Οἴτορ. ἐφαδανῶ]} ἐν ἐφαδχνω 51. ἐν φαδανω τοό. εν ἀφαδανω 

42. εν ἀπαάδανω 225 36, 48. Οἰδἷξ. ΤΠεοάοτεῖ. (αἱ ἰπ Οοά. 229 πιεο) 

ἰὼ ἙἘά, ἢ, 1292. ἐνφαδανω 111. εχρυπηὶῖ ἐν τοαδανῷ Θεοῦ. Ὄχρτ- 

πρὶ ἐν ἐπαδνῶν Αττα. Οοἀά. φυΐπφαε. εφ᾽ αδανω 23, 130. ἐφαδα- 

γων 212. αἀφαδανω 33, 228. ΑἸὰ. ἀφαδπνὼ Οομρὶ. ἐφαδανὼ ἴπ 

εἰαγαέϊ. πήποτε Αἰεχ. ἐπ ρλίάαπο Ηϊετ. εἰ ἔς ὙΠεοάοιομεπ) γετ- 

ἐΠξ πιοποῖ. ἐμφανως 35. ἐπ ἴοκα »ίαμπο Ατδῦ. εχρηπγῖ φαδανῶ 

Οορῖ. εχρτίπις ἐφ᾽ ἐφαδὸν δ5ϊαν. Οἴἶτορ. ται. Εα. εἰς ὅρ.} ἐπ᾿ 

ρος ΧΙ], 23, 26, 33. 49» 87. 905 91» 148, 428. Οοπιρί. υψηλον 

ΧΙ]. ἐπ᾿ ὀρους 230, 232, 333. Σαξαεὶν] Σαξαειμ 26, «1. ἔς 

ἴῃ ἴοχτι, 1εὰ Σαξαειν πηᾶγρο, ΧΙ]. Σαδαιν 80. Αστη. 1. Σαξειν 49, 

90, 91) 1ού, 148, 232. Αἰεχ. ΟΠΒΐς. Σαξιν 23, 228. Σαδξην 3ς. 

'Σαξα 25, 62. Σαξηρ34. Σαξιρ 230. Οέφογρ. Σαξειρ 22, 306, 42, 

48, 411. Ὑπεοάογει. (υΣ ἴῃ Οοὰ. 229 πιεο) ἴπ Ἐά. 1]. ὁ. Σαδεὶ 

'Οοπρί. εχρήπς Σαδὶ 5[αν. Μοίᾳ. ϑδαδα Ηΐες. εἰ ἔς ὙΠεοάοῖϊο- 

ποῖ νος τηοπεῖ. ἅγιον] ἀγιου 230. ἥξει] καὶ ηξ. 11, 22, 

23.) 20, 33) 34» 46, 48, 49, ύ2, 87, 90, 91) τού, 148, 228, 230, 231, 

212, 233. ΟΟπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟΝΐσ. Αια. Θεοῦ. Αππη. 1. αἰϊῖχυε. 

1. πολλοὶ] πολλοῖς (ἢ) {τὰ τηᾶγρο γρ- πολλοὶ, ΡτΟΟΟρ. ἴῃ ΠΥ, 

24. τῶν καϑ. ἐν γι χώμ.] τῶν ἐκ γῆς χώματος καϑ΄. ΟΥτ. Ηἱετοί. 

63, [εὰ «101 υἱ Ν ῖ. καϑευδόντ.} κεκοιμημένων (οηξε, ἈΡρ. 

408. ἐν] ἐπι 232. ἔκ 355) 91) 148) 230, 231) 233: Οοανί. 

Οοπῆι. Αρρ. 1. ς. ἔς, [δὰ πιᾶγρο γρ. ἐν, ῬΙΌΘΟΡ. Ι. ς. εἰς ἴὰ 411, 

ἘρίΡΆ. ἱ, ς ςῖν {εὰ αἱἱδὶ ὧὐ Ναῖ.. οἱ ἐν Πιάγηι. ἀε Τηη. ἵν 154. {6 ἴεῖ, 

(εὰ ἰη ἴχρε, Ηΐεγ. ,άεπε ἐπ ίεπλεὶ, ἐξ ἐπ ταπταπὶ ΑἰἸΡῖ, Ααλθτ. γῆς] 

τῆς γ. 232. δῖαν. Μοίᾳ. γὴν Ἐρίρξ. 1. ς. {4 γῆς [1]. ἰωγα ΟΟρῖ. 

γ- χώμ.} χωμ. γ- 228. Ἡἱάγτα.]. ὁ. Ατπι. 1. γῆς χώματος Οοπιρὶ. 

Οοηῆι. Αρρ. 1. .. γῆν χώματος ἰπ ΑἸϊαί. ἘΡΙΡΆ. '.. ς. {εὰ 4101 υἐς 

ναι, γῆς χώματι ἰπ τεχῖυ, 16ἀ πηᾶγρῸ γρ. γῆς χώμασιν, Ῥιοοορ.]. ας 

τεννδ ζοϑῆε ἰὰ ὐπὸ 1. (δά ἐκηεμίο ἐσΡΥ α΄ ἴῃ αἷἷϊο, Απιθυ. ἐωτα μεν ἤδανας 

(αῇιοά. ἴῃ ΡΩ͂, ἐξεγερϑήσ.] κα Ογν. Ηἱετοί. 1. ς. (δὰ ποη κα ἰϊδὶ. 

Ἄτ. Ε4, ἕως] α ((ς) 32ς. μέρους] τοῦ μερ. 62. τῆς ἄκρας ἐγερϑήσοντ. ΑἸεχ, εἐξαναςησονται 34- ἀναςήσονται Οοηῇι. ΑΡΡ. 

Οοπιρῖ. “Ἑ καιροὺς 35. “Ἐ ορους τού. Ὁ ἰάεπν υποῖϑ πο, ΑἸεχ. 1. ο. ΒαΙ͂Ι, ἴῃ (δ. ΝΊς. ᾿ϊ, 2093. Ὀϊάγπι. 1. ο. ῬΙΌΟΟΡ. Ϊ. 6. ῆς ὍΟγτ. 

Ἐ ἀγιου 230. χαὶ οὐκ] , οὐπὶ 44. 230. εἰ πέπιο ΑΤΓᾺ. 1. δἰ ϊὶ- 

4υς. Αττη. Ἐά. ἔςιν] ἐρῶν 23) 26, 33,) 42, 49, 87. 905)91,) 130, 

228, 233. Οοπιρὶ. ΑΙά. ται. τ. αἰΐᾳυε. Ατση). Εά. ὁ ῥυόμ.] 

πὶ (εευαδὶ! Ατηι. 1. αἰϊΐφυας. Ατγη. ΕΔ. 

Η]ετοῖ, ὡδό, ἴρὰ [181 εἴἰαπὶ υἱ Καῖ. 

Οοπῆϊ. ΑΡρ. 1. ς. Ῥίάγηι. 1. ὁ. ῬΙΌΟΟΡ. ἷ. ὁ. ᾿ 

αἰϊφμὶ Αττὰ. Οοάά. ἀεςεπι. αἰώνιον 13] α τοό. 

αἰώνιον 5} α Ῥαδτετα. εἴ 428 ἢῖ5 ἰητεηδοειῖ 230. α ολάειῃ ἴῃ τοχῖι, [οἀ 

μιαροὶ τηᾶγρο ρῥγίπηδ πιδηι, 228. καὶ ἕτοι] οἱ μὲν Οοπίϊ. ἈΡρ. Ἰ. ς. 

Ἡϊάγπι. 1. 6. ῬΙόοορ. 1. ς. αἰϊὲ αμίσπε Ἠϊλς. εἰ αἰϊφεὶ Αται. Οοὐά, 

τοι ᾿] κα 212. οἱ μὲν 

αἰ φμϊάξεπι Η! αν. 
γ7 ο 

αιἰωνιονὶ π 

Ι. Τοῖυπι οοπιτηᾶ, αὐτὰ ἴεχ 44. υἵχυς δὰ ἥμισυ καιροῦ ἰδ 7 οοπι- 

τοδῖς, ργρεῖεγηλτς ΟἾ τ, ἴῃ σοπιπηεηῖ. ρεγρεῖμο ἴῃ 1λδη. καὶ 1] ἀξερεη). ὀνειδ. καὶ εἰς αἰσχ.] αἰσχ. καὶ ὀνειδ. Οοπῖει, ΔΡρ. 1. ο. 

,α Ομψί. ἱ, 640. Αὐδον Ἰιαπις ἀε Ῥγοι, ἀρ. Ῥτοίρεσ. ἄνα- α καὶ εἰς αἰσχ.: 89. λ ὀνειδ. καὶ Ὠάγπι. ἰ. ς. Ἡ Αγ. κ ὀνειδ. καὶ 

ςήσ.}] τοάγρο ἀναχωρήσει 233: ἄρχ. ὁ μέγ.} μεγ. ὁ αρχ, 36. 

ὁ ἵξηκ. ἐπὶ] καὶ ργωπιητς 65. ὁ ἐφεξῆκ. ἐπὶ 347 306) 48) 51, 231. 

Ομὶρ. Ομγγῖ. 1. ο. Ὑπεοάοτγεῖ, (τ 'ὰ Οοἀ. 220 τηθ0} ἴπ. Ἑά. 1ϊ, 1294. 

φιὶ βα! ῥγο Αιξῖον 1,81. ἀε Ῥγοπιη, ἀρ. Ῥτοίρεγ. ἐπὶ τὰς υἱὲς] 

ἡ τοὺς υἱὰς 4... νἱοῖς ὙΠεοάοτει. ἱπ Οοά. 220 πῖϑο, εἴ ἰπ ὑπὸ 8110 

Ο(οά. {4 τοῖς υἱοῖς π΄ Εά. 1. ο. σου τ} α Παπιαΐς. ἰἰ, 344) ἰξὰ 

ΒμδΌες 4110]. καὶ 23] α Ογτγ. Ηἰετοῖ, 137) [οἀ μαθεῖ ἱπ ἀποῦι 4115 

(οὐά, ϑλίψις 7 αὶ 23) 335 40» 62, 87.) 01, 148, 228, 232. Οομρὶ. 

Αἰά. Ομτγῖ, 1. ς. Αὐρ. Οορῖ. λα Ὑδεοάοτεῖ. (αῖ 'π Οὐ. 229. πιε0) 

π Ἐἀ. 1, ο. εὰ Παῦεῖ ἴῃ πιὴο αἷϊο (σά. οἷα Ἵ οἵος 23. ΟΠ. ]. ο. 

Ογτ. Ηἱϊεγοῖ. ὡδό, (εὰ μαδεῖ 214. εἰς οἷ... ΧΙ], 3ς, 148,.233. 

Οοπιρὶ. Οἷς. 1. ο. Ἐρίρῇ, 1. ς. Βαχναῖο. ἷ, 305, εἴ αἰ]. ῬΓΌΟΟΡ. ἱ. Ὁ, 

Ευϊρεπί. κα Βαῇϊ. ἰπ (δῖ. Νῖς. 1. ο. 14 μαδεῖ ἱπ φυίϊπφις Οοδά, 

,α γε. Ηϊἰεγοί, 214» [εἀ [ιλδεῖ 4Ἰ1δὶ. α Ὑπεοάοτεϊ. (υξ ἴῃ Οοἀ. 229 

πιεο) ἴῃ ἘΑ. 1, τω9ό, εὰ μαῦδεὶ ἴῃ ]ῖο ἰ. αὶ υἱ5, [εὐ μαθεῖ αυοαῦς, 

Ηϊεγ. 

ΠΠΠ. συνιέντ.} συνιοντ. ὙΒεοάοτεϊ. ἱπ Οοἀ..520 πιο, (ὰ υἱ Καῖ. 

ἴῃ Ἑά. 11, χ297. λάμψουσ.] ἐπιλωμψ. 33: ἐχλαμψ. 227.33» οὔ, 

24) 3ς, 36, 42, 48, 49, ς1) 62, 8), 89» 90, 91; τοῦ, 130, 148) 228, 

230, 2317) 232) 233. Οοαιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟΠ. Οοπει. Αρρ. 308. 

ῇς Τατμασίο. 1. ς. [6ἀ οἷα 101. κὲ στὰ. 1- Ὁ] ἧς 3.γιοό. ἢ]. Οὐΐρ. ἱ, ς84. 1, 444. Ἐρίρβ. ἱ, ς 1. ΤὨἨεοάοκες. (υἵ ἴῃ (οὐ. 229 

μαθεῖ ἴῃ οδαγαέξ. τηΐποτε ΑἸοχ. γεγένητ.} γένηται 49. γέγονεν πιεο) ἴῃ ΕΔ.]. ς. Ταπιδίς. ', 302. ἧς ΟΥΤ. ΗΙετοί. 2.1.4. 1εὰ Ἰδὲ υζ 

45, 89. ΑΙά. ἧς Ογτ. Ηἰεγοῦ, 1. ο. 16ἀ γεγένητ. ἴῃ ἀποῦυ5 αἱϊΐς γαῖ. ὡς 151 ὡσει 23,91... ὡς ἣ λαμπρ. τοῦ ςερ.} ὡς ὁ ἥλιος, 

Οοὐά. ἔς εἰ Τμεοάοτεῖ. (αἵ πα Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά. ]. ς. {εἀ υἱ χαὶ ὡς τὸ ςερίωμω Οοπῆϊ. ΑΡΡ. 1. ο. ργαειχίετῖς ὡς ὁ ἥλιος χαὶ ἡ 

ψ αἴ. ἴπ πὸ αἱο σοά. ἔ9ν.] τὸ ἔϑγ. ΤἈἨεοάοτεῖ. (αἱ ἰᾳ Οοά. 229 σελήνη καὶ Ογτ. Ηἱεχοί. 468, [54 Βα:ς ποη ριπεπηϊεῖς αἰτυϊ. μὲ ἐμαὶ αἰψε 

"τ᾿ τς ρὲ 

.,."-.....ὦ.-- ψαασναννναν να 

-ΞοςΞ- ,ω..-᾿. 

πιῖς π Πτππ’΄.- 
Ἑ δ 

Ἰ  ΚΩΩΣ ΤΙ 

᾿ς κι πω τ τσ. Ἢ 
σῳω δι μὰ. .α-... κ’- ΣΙΞΙΩΣ ας. φιυν σαν αὰ πασαας ασθαν. 

ΡΣ Ἐττρος ον Β,  Υ71 ΜΆ : 

ἐξόν καροε οὐτὲ τ παν 
ἬΡΣ 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΆᾺ.: 
ΚΕΦ. ΧΙ; 

ἀπὸ τῶν διχαΐων "τῶν πολλῶν ὡς οἱ ἀςέρες εἶς τὸς αἰῶνας, χαὶ ἔτι. Καὶ σὺ, Δανιὴλ, ἐμφραξον 

τοὺς λόγους, χαὶ σφράγισον τὸ βιξλίον ἕως χαιρξ συντελείας, ἕως διδαχϑῶσι πολλοὶ, χαὶ σλη- 
ϑυνϑῆ ἡ ἡ γνώσις. Καὶ ἴδον ἐγὼ Δανιὴλ, χαὶ ἰδοὺ δύο ἕ ἕτεροι εἷςήχεισαν, εἷς ἐντεῦθεν τῷ χείλες 

δ᾽ τι 

οὶ 

10. 

οὐ ρΦῚ "“, ΓΕ »“Ὃ ρο ρ“ ; ρὰ 

τῷ πσοταμδ, χαὶ “εἷς ἐντεῦϑεν τοῦ χείλους τ πποταμ. Καὶ. εἶπε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυμένῳ τὰ 
β δὸὶ ἧς »"» 3 Ζ΄ ᾿ φὸ ὕδι : ρο ἰφω Ὁ" ΄ ῪἉς ᾽ ἣ ΕΑ ἢ [ἰδὲ ᾿Ω ΄ζ.' ᾿ » 

αδδὶν, ὃς ἦν ἐπάνω τῇ ὕδατος τῷ ποταμξ, ἕως πτότε τὸ πέρας ὧν εἴρηκας τῶν ϑαυμασίων - Καὶ 
2 »ῬΞ  } Ν »“ 5 ’ Ν ἧς [γ "» Ω 7 “ ΦὉ ἰδ μ᾿ Ν ΦΨ ΝΥ 

ἤχουσα τῇ ἀνδρὸς τ ἐνδεδυμένου τὰ βαδδὶν, ὃς ἦν ἐπάγω τῷ ὕδατος τῇ πσοταμδ' καὶ ὕψωσε τὴν 
. 9 ν ΄- “ 3 Ὺ-ς 95. »" 3 Ηᾳ 3 Ν, ΝΟ ΚΜ 3 ρ᾿ ζῶν 3 Ν ἐἶδὶ “ Ι 3 

δεξιὰν αὐτὸ χαὶ τὴν ἀριςερᾶν αὑτᾶ εἰς τὸν ἐραγὸν, χαὶ ὥμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι εἰς 
ρὋ ᾿ δ »Ὃ ΗΠ μ“Ἄ “ »᾿ ἀπ ἃ : ᾿ Ἂς 

χαιρὸν χαιρῶν χαὶ ἥμισυ χαιρᾶ, ἐν τῷ συντελεσθῆναι διασχορπισμὸν γνώσονται “πἄᾶντα ταῦτα. 

ῥεμκάον ἐπ βγσιανιοηίο Οορ.. ἡ λαμπρ.] κ ἤ 23,91. τῶν δικ.Ἶ 

α τῶν 48. τῶν πολλ.] ρίωγιὶπιὶ, αἴχιε 4 Ἰπεοάοκίοπετη νετ δ 
πιοπεῖ, Ηΐεγ, μιρ Ἑα]ρεηῖ. Απῃ. ἘΔ. σακδὶ 1επλε], [δὰ πεκλεῖς 4110], 

Διηδτ. ὡς 25] ὡσει 3ς. ὥς θαπιαῖο. 1ἷ, 344. [δὰ 4110] αἱ γαῖ. 
α Οοιῖι. Αρρ. (0) 1. ς. οἱ ὡς.} α οἱ 3. 
244, ἱεὰ μαθεὶ 4110]. “πξόνα (υΐ ν]άειιιγ) Οορῖ. -Ἐ ᾿κεεδηπὶ ἴῃ πη0 

]. δά ποι ἴῃ δος Απηδσ. εἰς τοὺς αἰών. του αἰωνος 230. 

τὸν αἰῶνα Αἰά. ὥς Ῥαπιαίο. ἴϊ, 344, 1εἀ 4101 αὐ Ναῖ.. 
ὥς ἰπ τεχῖι, 164 καὶ εἰς αἰωνὼ ἄιωνος ΓΠΔΓΡῸ 4114 τπᾶηυ, 48. 

{εὰ και ετι Τυρταίοτρίο, 233. α ΟΠϊρ. Δυρ. ΔΑἰιηδε. Ἑυϊρεηῖ. 

λάμψαεσιν Τατηαίο. ἷ, 302, (εἀὰ μαθεῖ 4110] υἱς Ν αἵ. 
ΙΝ. Καὶ σὺ] , σὺ 88, φυδηηυάᾶπιὶ μαδεαῖ εχ ἱρίο ἌἼχρτεῖαμ, ΟΠ ΐρ. 

“μι ὑεγο ϑῖδν. τοὺς λόγ.} το βιδλιον 111. υἱ Ναῖ. ἴῃ σπαγαέξ, τηϊ- 
ποῦς ΑἸεχ. -Ἐ σου 22, 36,48, ςτ. νεγόα ὑῆα Ατὰῦ. καὶ σφραγ. 
τὸ βιθλ.} ,. Αὐδθ. σφράγισον] σφραγίσαι ΟΠ ΐξ. τὸ βιδλ.} 
τοὺς λόγους 1Π1. υἱ Ν' αἵ. ἴῃ ςματαξξ. πιΐποσε ΑἸεχ. -Ἐ τῶτο τῆς ὁρά- 

σεως. ΟΠ τυ, χὶϊ, 410. ἕως καιρ. συντ.} ὅτι ἡ ϑήλωσις αὐτὰ εἰς 
“μακρῶν Ομγγί. Ἰ. α. ἕως 25] εὡς αν Χ]Ὶ. , ΟΠ. διϑαχϑ.] 
μιᾶι βεοπιμν Αττα. τ. εἰ Ασαν. Οοάά. δ] ὐπειος. πολλοὶ] οἱ 
ἀπολλ. 22) 16, 48, 211. 

ν. ἴδον) εἰδὸν 229 26, 33, 26, 48, 87, 90) 130, 228, 231, 232. 
Οοτρὶ. ΑἸά. Ομὶρ. ὅς Ὑπεοάοτεξ. (ποὸπ 'π Οοά, 229 πηςο) ἰπ Εά4. 
Σν 1207. Δαν.] δττϊουϊοπι ργαιιαῖς σοῦ. ὀ δύο ἕτ.] ετ. δυο 
.87, 90, 91») 130, 228, 230. ΑἸά. εογρ. “Ἐ ανδρες 34. Ἔ δυο ((ς) 

.33. κα Απτ. 1. εἴ Ατπ. (οήά. 811} ἀι1ο. κα ἰη τεχῖυ, {εὰ μαθεῖ τηᾶγρο, 

ΟΑπη. Ἐά. ἐντεῦϑ'. 1, 2 Ἵ ἐνταυϑα 3.ζ. τοῦ χεῖλ. τοῦ ποτ. 15] 
“ὁ Ὅεοτρ. τη. Εά. τοὺ χεῖλ. 19]. Ὑπεοάογεῖ. (υἱ ἴῃ Οοά. 229 
Ἰη60) ἰη Ἐά. 1. ο. (δὰ Βαθεῖ ἰπ 'πὸ αἷο σοὉ. στόοταμὲ κι᾿ -τ-ποτα- 
μοὺ 45] α αἰτεγιῖσ. εἰ 468 115 ἱπιεηδοεπε 23, 230, 233. καὶ εἷς 
ἐντεῦ 9.1 αὶ ἴῃ τοχίυ, εὰ μαθεῖ πηᾶγρο, 228. τοῦ χείλ. τῇ τ΄. 2} 

ατοῦ ποτ. 62. κ οὐηηΐᾶ 22) 345 16, 48, ξ1,) 80» 130, 228, 231. 

ΟΠΐσ. Θεοῦρ. Αττη. Ἐ4ά. α Ὑπεοάοτεῖ. (υϊ ἱπ Οἀ. 229 τη60) ἰπ Εά. 

]. ο. {εἀ μαῦεῖ ἴῃ τἀπὸ αἷϊο Οοά, 

ΨΙ. εἶπε] εἰπὸν 111, ΧΙ], 33, 349 35, 36, 42, 48, 49.) ζ1) 87») 90, 
91, τού, 228, 230, 232. (πρὶ. ΑἸά. ΟΠὶρ. Ὑπεοάοτεῖ. (υΐ ἴῃ ̓ Οοά, 

229. τηεο) ἰπ Εά. ἴϊ, 1297. Δτδὺ. δῖαν. Οἴἶγορ. ἅττ. Εά. εἶπε ἴῃ 

«δαγαές. τηΐποσε Αἴεχ. ἐνδεδυμ..} δεδυμ.. 148. τὰ β.] το β. 
42, 34. 40, 51) 90) 2329) 233. Οορὶ. ΟΠΐξ. τω β. 16, 48, 62, 89, 
148, 230, 231. ἄς Ὑπεοάοτεῖ. ἱπ Οοά. 229 πιεο, (δὰ τὸ βαδ. 'π Ἑά. 
ἢ, 1298. τὴν βαδ. τοό. , τῶ 3ς. Οεοτρ. Ατπὶ. 1. βαδδὶν] 
βαόδδειμ, 8. βαδδειξ (δ εἰ μὶ πιπί φυοδά ἐογπιαπι ἤπη1165 ἱπ φυϊδυίάαπι 
Οοάά.) 221. βαδδὶμ, 'π ομαγαές. πλποτε ΑἸεχ. ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (ποι ἰπ 
Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐά.]. ς.. βαδδὶ 111. βαδειν 232. βαδδὴν 34. 
΄ς. βαδδειν 11, ΧΙ], 36, 495 51, 87, 90. ΟΟΠΡΡΙ. βυσσινα 33. 
ἐχρτίπηι ἐν βαδὲν Θεοτρ. εχρήπης βαδὲν Αττη. 1. τοῦδε λοπονῖς Ἀταῦ. 

α ὁὲ Ῥαπιαίς. ἱ, 

εἰς 
λνκν 

καὶ ἔτι] 

οὐκ ετὶ, 

Ἔ ἐκ- 

ἕπ υοὔε ἐΐπεα δῖαν. Μοίᾳ. ἐπ ραγραγα 85ϊδν. Οἰΐτος. βαδὲδ.--- 

βαδὲ. ἴὰ οοπι. 7} α ροϊεεπιαπι εἴ 4ι65 [εἷ8 ἱπίογασεηϊ 232. κα ἐδ επὶ 
ἴῃ ταχῖι, {εα μαῦεῖ τρᾶῦρο, 87. τοῦ ὑδ.] αφασνεπι Οορῖ-. ἕως] 
Ἔ δἷν Οοτρ. τότε] α Οεογρ. τὸ 16. α τὸ Ὑπεοάοτεῖ. 
ἴῃ Οοά. 229 πιεο, 14 μαθεῖ ἴῃ Εά. 1. ς. ὧν εἴρ. τῶν ϑανμ.] των 

ϑαυμ. ὧν εἰρ. 228. ὧν εἰρηκας} ὧν εἰρηκα 62. κα Αγ, 1- τῶν 
ϑαυμ.} α τῶν τύ, ς1,) 148. καὶ ὁ χαϑαρισμος τ΄...» τεϊ]αυ 9 

1ππ. ἀερεγά 5 22. -Ἐ και ὁ καϑάρισμος τουτῶν 10, 48, ς1. (Πίς. 
ΤΠΒεοάοτει. (ας ἴ. Οοά. 229 πηεο) ἴῃ Εα. ]. ς. 

ΨΙΙ1. τοῦ ἀνδρ.1 συν Του ̓ ἀνδρ. 62. « υἱἷγο οὐπὶ ἀγϊσυϊο αν. 
Ἀπῃ. 1. τοῦ ἐνδεδ.} κα τοῦ ΑΙά. τὸ β.] το β. 36, 48, 49, 51» 
90. 148, 430, 233. Οομιρί. ΟΠμὶρ. Ὑπεοάογεῖ, (υξ ἴῃ Οοά, 229 πιθο) 

ΟῚ εἴ Ῥγϑιἶο, Αττ. Ἐά, 

-ο ., ἰϑ ρ. 

. Καὶ ἐγὼ ἥχεσα, χαὶ οὐ συνῆχα" χαὶ εἶπα, Κύριε, τί τὰ ἔσχατα τότων ; Καὶ εἶπεν, δεῦρο Δα- 
Ν Ψ 3 ΄ ΝΟΌΣ ’ὔ ε ΄ ν»4 ΡῈ ΄ 3 ΄Ὺ»" ΝΙῸΣ 

γιηλ, οτὶ ἐεμπεφραγμενοι χαὶ ἐσφραγίσμεγοι οἱ λόγοι εἐὡς χαὶρ σπερας Ἐχλεγωσι, χαὶ ἐχλεῦυ-- 

ἴῃ Ἐα. ἢ, 1298, του β. ό2. , τὰ Οδογρ. Ασηι. σὲ. βαδδὶν] 
βαδδειν 11, 36, 40, ς1,) 9ο. Οοτηρ!. βαῦδδεικ 148. βαδδὶμ, ΤΠεο- 
ἀοτεῖ. (πο ἰῃ Οοά. 259 τῃθο) ἰπ Εά. 1]. ς. βαδδια (ἢς) το6. εχριΐ- 

τοῖς ἐν βαδὲν Θδοῦρ. εχρήπις βαδὲν ΑτΥπι. 1. ἐπ νοῦς ἡίπεα ϑίᾷν. 
Μοίᾳ. ἐπ ρανρηνα ϑίαν. Οἶτορ. τὸ ὑδ. 15} ἀφμαγμπ Οορῖ, 
αν Αιθ. καὶ ὕψωσε] ος υὑψ. 34. ἡ καὶ Ατην. Ἐά. 
---αὐτῷ 25] ᾳ αἰϊογυῖγ. εἰ φια ᾿ἶ8 ἰπιειασεπὶ 8᾽αν. Οὗτος.Ό αὖὑ- 

τῷ 25] α 230. Οεοσξ. ἐν} α 2ό, 34. Οοπιρ!. ΟΠΐρς. ἐν τῷ ζ. 
εἰς τὸν ὦ.} εἰς τον α. ἐν τω ζ. Ὑμοοάοτεξ, 'π Οοά. 229 ηϊθο, ἴδ πο ἷπ 
Ἑά.]. ς. εἰ} α ΧΙ], 26, 62, 91, 232) 233. ΟΟμΡΡΪ. τὸν 

αἰῶνα} τοὺς αἰωνας 239 230. αἰωνᾶς 80. καιρῶν] καὶ καιροὺς 

ΧΙ], 23ν.33» 34)35) 30, 42) 48, 49, ς1) 87, 89, 90, 91, τού, 130, 
148, 228, 230, 231) 2329, 233. Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟΠϊς. Ογεσ. 

Ηἱϊετοί. 213. Τμβεοάοτγεῖ. (ας ἰπ Οὐά. 229 πιδο) ἴῃ Ἑά. 1. ς. Οὐορτ. 
ϑγύ. ἴῃ Βαι-Ηεῦτγ. ϑίαν. Οἷἶγορς. Απτῃ. 1. δἰ ἐπὶ ἱεμρογα Αστὰ. Ἑῤ. 
καὶ ἥμ.} κα καὶ Οοπιρὶ. καὶ εἰς ημ- τού. Αἰεχ. Αστῃῃ. Εά. ἐν τῷ 

συντελεσϑ.} εν γὰρ τῶ συντ. 34. ἐν τῷ συντελέσαι Αἷοχ. εἴ ᾶς, {εὰ 

ἱπ ἐο ἐμπὶπε σεν βεγβείειεν ἴσςη. Ἰαῖρ. φμο- 

πίανα απ βεὶ Ογρι. διασκορπ.}  χεῖρος λᾶς ἡγιασμένου ΧΙ], 22, 

23,335) 349 35, 36, 48, 49, 51, 62, 87, 90, 91, 1ού, 148, 228, 210, 

4 ὦ 

αὐτὰ τ 

231) 232, 233. (οιηρί. Αἰά. ΟΠ. ΟἸγγί. νἱ, 1 σοπηπλεηῖ, ρεγρεῖμο 

ἴῃ ἴ)4η. (ορί. Ατδῦ. Ἔ του λᾶαξ τοῦ ἡγιασμενου 42. -᾿- λαοῦ 

ἡγιασμένου ΑἸεχ. ὙΒεοάοτεῖ. (υὲ πὰ Οοά. 229. πηεο) ἰπ Ἐά, ]. ο. 
᾿γνώσοντ.} καὶ γνωσ. 89, 130. ΑΙεχ. Οὐορι. 
ϑησεται 24. (μιγί. νἱ, 1. ς. 

Ἔ αγιοι καὶ συντελεσ- 

Ἔ αγιον καὶ συντελεσθήσεται 16, 48, 
517) 231. -Ἑ εαάεπὶ ὙΠεοάογεῖ. ἴα απὸ σά. - ἀγιον καὶ συντε- 

λεσϑησονται 34. ΟΠΐρ. ὙΠ εοάοτεῖ. (υϊ ᾿ὰ ΟΟά. 220 τηεο) ἰμ Εἀ. 1. ς. 
[2 « Ω φῷ 

παντα] τὰ παντὰα 33. ΑΙά, ἁπαντὰ (Πρ. π. ταῦτα) ταυτὰ 
τ. 34, 35» 62, 87, 80, 143, 228, 230, 233. ΟΠιγΙ, νἱ, 1. ς. Ὑπεοάο- 
τεῖ. (υι ἢ ἴῃ (σά. 229 τεο) ἷπ Ἐά. ]. ς. Οορί. 8ᾶν. Οἴἶγορ. Αὐπ. 1. 
α ταῦτα ΑΙά, 

ΝΠ. Καὶ τ᾿ -τ-καὶ 29] α αἰϊτεγαῖτ. εἴ αιια 18. ἰπτεήδοθης 148. 
καὶ ἐγὼ] ερο νέο ϑ8ϊλν. Οἷἶγος. -᾿ Ῥαηίοὶ Ασα. τ. οὐ] , 11, 
ΧΙ], 33, 3), 40, 87) 90, 91. 230, 233. ΑἸά. Πρ. Οορῖ. {υργαίςτῖρι. 
Ρήπια πιᾶπὰ 228. εἶπα} εἰπὸν 34, 42, “1ο. ΟΠΐρ. Ομιγί. νἱ, ἴὰ 
ςοπιπιεηῖ. ρετγροῖιο ἰῃ Πδη. Ὑπεούοτγες. (αἱ ἴῃ Οοἀ. 229 1η60) ἰπ Εἀ. 
ϊ, 1290. Κύρ.} Ἔ μου ό2. Οορι, τῇ) φαϊά ἐγαπὶ Οεογρ. 

φιϊά ενῖς Αττα τ. τῶ ἔσχ,] τῶ Αἰεχ. δὶς ἔπε απίσυϊο Ασπ,. σ. 

τάτ.) "Ἔ ὦ φις μπὲ ως αὶ μπμάϊπεε ἈτδΌ. 

1Χ. Καὶ εἶπε] -Ἐ μοι 22, 36, 48, κι, 231. ὃ δὲ ἔφη πρὸς μὲ 
ὙΠεοάοτεῖ. (υὐ ἴῃ ΟΟά. 229 πις0) ἴῃ ἘΔ. ᾿ἱ, 1299. κῇ »εἰἀϊ βε Οορι. 
δερο] ἀπότρε χε Ιτεη. 86. Ἐρίρβ, ἱ, 253: ὅτι ἐμπεφρ. καὶ 

ἐσφραγ. οἱ λ.] ὃ ὅτοι γὰρ οἱ λ. ἐμπεφρ. εἰσὶν Ιτεῃ. 1. ς. Ἐρίρῃῇ. 1. ς. 
ἐμπεφρ.] καὶ ἐμπεφρ. ΟἸ τυ, νὶ, ἱπ σοπηπιεηῖ. ρεγρεῖιο ἱπ ἤδη. καὶ 

ἐσφρ. οἱ λ.} κα καὶ ἐσφρ. 35, 89.  εαάετῃ Ὑεοάοτεῖ. ἴῃ Οοά. 229 
τῆθο, ἴεὰ μαδεῖ 'ὰ Εαά. 1, 1200. ἰδοὺ οἱ λόγ. ἐσφρ. ΟἸνγῖ, νἱ, 241, 
(εἀ 4110] υὐ ναι. ἕως καιρ. τοέρ.] α Ἰνεη. 1. ο. ἘΡΙΡΆ. 1. ς. πέρας] 
τέρατος 24, 24, 36, 48, ςτ, 228, 221. ΟΠΐρ. ΟἸμυγί. χὶϊ, 410, εἴ νἱ, 

ἴῃ σοτηπηδηῖ. ρογρεῖυο πῃ Πα. Ὑεοάοτεῖ. (υζ ἰὰ Οὐοά, 229. πιθο) ἱπ 

Ἑὰ. 1. ς. 
Χ. Ἐκλεγῶσι καὶ] εὡς ἐκλ. καὶ 22) 34, 36, 48, ς1,) 228,231. 

Ομ. Ομυγί. νἱὶ, ἰπ σοπηπιεηῖ. ρεγρεῖυο ἴῃ Πδη. ΤΙ μεοάογεῖ. (υΐ 'π 
Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Ἐὰ. ἰν 1 300, ἕως ἂν ἐκλ. καὶ Ομιγί, χὶϊ, 41ο. 
διδαχϑωσι καὶ 232. ἕως οἱ συνιίντες συνιῶσι» καὶ οἱ λευχοὶ Ιτεῃ. 86. 
βαθεῖ δδάσπ), εἰἢ αιοά ἕως ὅ, ἘΡΙΡΆ. ἱν 2ς3. καὶ ἐκλ.} , 1Π. 

μαθοῖ ἰῃ ομαγαέϊ. ταΐπογε ΑἸοχ. ἐκλευ;ς.7 ἕως ἐκλ. ΧΙ1. λευκανϑ. 80. 

230, 233. [τεη, ]. ς. Ἐρίρῃ. 1. ς. ἄς Ομγυῖ. χὶὶ, 410, {ε4 4110] ὧἱ Ψαῖ. 



ΔΑΝΙΗΔΛΔ ΚΑΤᾺ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΤΙΩΝΑ. 

“πάντες ἄνομοι, χαὶ οἱ νοήμονες συνήσεσι. Καὶ ἀπὸ χαιρᾷ ππαραλλάξεως τὰ ἐγδελεχισμᾷ, καὶ 

δοϑήσεται τὸ βδέλυγμα ἐρημώσεως, ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐγνενήχοντα. Μαχάριος ὁ ὑπομένων 

᾿ χαὶ φϑάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάχοντα πέντε. Καὶ σὺ δεῦρο, χαὶ ἀγαπαύδ" ἔτι 

γὰρ ἡμέραι καὶ ὥραι εἰς ἀγαπλήρωσιν συν]ελείαρ' χαὶ ἀναςήση εἰς τὸν χλῆρόν σου εἰς συντέλειαν 

ἡμερῶν. 

«“ εἰς πολλοι 230. καὶ τυρωϑ.} α 34.» 35» 23... καὶ ἐχπυρωϑ. 

ΟΠ. καὶ ἀγιασϑ.} α ΧΙ], 22, 23, 48, ε΄, 62, 231. (οπιρὶ. 

Οδὶρ. Ομυγί. 11, ες. Ὑδεοάογεῖ. (υς ἴα Οοά. 229 πιθο) «ἷη Ἐά. ]. ς. 

αἶα τεχῖα, [δά μαδεῖ τηᾶγρο δἰϊο ομαγαέζετο, 11. πολλοι ] οἱ τ΄. 42. 

ἢς Ομγγί. χὶὶ, 410, [δὰ «ἰἴο] οὐ Ψαῖ. ὥς εἰ ὙΠεοάοτεῖ. (μοι ἱπ Οοά. 

229 τῇξο) ἱπ Ἑἀ. 1. ς. λ δὶς 230. ἀνομήσ.} ἀνοησουσιν 11]. 

ἀνομήσουσι 23.335 35: 425) 49) ὅ2, 87) 90, τού, 130, 231, 232. ΑΙά. 

ΟΠμρ. Ὑμεοάοτει. (ποῦ ἱπ Οοά. 229. πιςο) ἴῃ Ἐά. 1. ς, ὠνομήσωσιν 

π οδαγαέξ. ταϊποῖς Αἰεχ. σοήρ ζαπί (ορίῖ. ἄνομιοι 1] οἱ ἄνομ. 

Ὑδεοάοτει. (υς ἰη Οοά, 229 τηεο) ἱπ Εά. ]. ς. ἄνομοι τ 

ἄνομοι 21 α αἰτεγυῖγ, εἴ φιιας ᾿]5 ἱπτεγ]δοεηξ 230, 233. οὐ] ου μη 
ε6. ,κΟἰνγί, χὶϊ, 4το, (εὰ μαδεῖ αἰ]. συνήσουσι 13] νοησασι 111. 
συνήσωσι ΟΠ γί. 1. ς. υἱτοάι6. συνήσουσι ἴῃ οἰαταξξ, πηΐποτε ΑἸεχ. 
«ἀντ. ἅνομ.} . πάντες 26, 130. Ατπι. 1. Αττη. Εἀ. . ἄνομοι 22. 
ανομ. παντ. 148. τσαντ. ασεδεις 345) 36, 48, ς1,) 228, 231. (ΠΡ. 

Ὑπεοάοτεῖ. (υϊ ἰη Οοά. 229 πιεο) ἴῃ Εά. Ἰ. ς. ἄς Οβιγί, νὶ, 'π σοπι- 
τησηῖ, ρεγρεῖιο ἱπ Πδη. ἴεὰ πάντ. οἱ ἐσεᾷ. χίϊ, 4τος καὶ υἱκ.} (κά 
δίαν. συνήσουσι 45 νοησουσι 233. ὙἸδιεοάοτει. (Σ ἴῃ Οο. 229 
60) ἱπ Ἑά. 1. ς. νοησωσι 210. ου γοήσωσι 34. πον ἐπιεῤίὶ ροπ 
Αγσπι. 1. συνήσωσιν ΟΠ γί. ]. ο. υἴτοζαε. 

ΧΙ, Καὶ ἀπὸ] απὸ δὲ 24. α καὶ ΟἸγγῦ, ἱ, 640, 64:1, ἴεά μαδεῖ 
4101. α καὶ Τδοοάογεῖ. (ποι 'ἰῃ Οοά. 229 τηθο) ἱπ Ἐπ. ἰΐ, 1300. 
, καὶ Οορι. ἘῴζἌἀἊἀπὸ καιρὰ] ἀπὸ τῷ κι Ομ, ἱ, 641, [δὰ ἀπὸ 
καιρ. ἷ, 640, εἰ 10]. ἐπ ἐοπιρον ὗε Οὐρὶ, παραλλάξ.] παραφυ- 
λαξ. 890. τῆς παραλλαξ. ΟἸνγί, ἱ, 641, {τἀ 5 αἰϊδὶ υὐ να. τὰ 
ἐνδελεχ.}] α τ 22, 48, 51. ατὸ ΟΠ ἱ, 640, [εἀ μαδεῖ 15 4110]. 
Ἔ αφ᾽ οὐ ανειξαϑὴ ἢ ϑυσια διαπαντος “6. -Ἐ εδάεπι, πῇ φυοά ἢδ- 
Ὀεληΐ ἀνῶςηγ 35. Αἰεχ. Αγὰρ. - εδάεπι, "ἱἢ αυοά μαρεαὶ ἂν ςη, 

τού. καὶ δοϑ.} α καὶ τ1ο. δοϑήσετ.} τοῦ δοϑηναι 33, 34, 
42, 48, 49, 90, 91, 130, 148, 228, 230, 232, 2332. ΟΟΠΡ]. Αἰά, (Πρ, 

δοϑηναι 22. 23. 36) ς1,) 62, 87, 80, 431. ΟἸει). ΑἹ. 409. ΟἸ νγ΄. νἱ, 
ἐῃ σοπηηεηϊ ρεγρεῖυο ἴπ πη. Ὑπεοίογεῖ. (ας ἰπὰ Οοά. 229 τηςο) ἴῃ 
Ἑὰ. 1, 1200. εἴ ἢς Ἰάσιῃ ἱϊ, τού, (εἰ ἴδ υἱὐ Ψαῖ. ἱπ ὑπὸ (οά. 

ἐτοιμασϑὴ δοϑηναι 390 τοό. ΑΙεχ. ετοιμασϑὴ τοῦ ϑοϑηναι 56. 
τὸ βδίλ.] α τὸ 23, 26, 36, 48, 65, 89, 230, 231. Οοιηρὶ. ΟΡ. 
ΟἸεπι. ΑἹ. 1. ς. Ὑπεοάοεεῖ, (υς ἴῃ Οοά. 229 π|ε0) ἰπ Ἑά. ἱΐ, 110ο. 
ἐρημ.] τῆς ἐρημ. 33γ. 34) 358» 432) 87. ΑἸά. ΑἸεκ. ἡμέρ. χίλ. 

διακ.} ἡμέραις χιλίαις διακοσιαις 1Π1, 26, το6. ἡμέραι χίλιαι δια. 
κόσιαι ἵπ ομαγαέξ, τηΐμοτε ΑἸεχ. ἡμέρας χιλίους διακοσίους ΟἸδῃι. 
ΑΙ.1. ς. χίλιαι] δισχίλιαι ΧΙ. δὲν πεὶδῖα Ὥχατεο, ουϊ ἴδερε πιαπάρι 
Οοάοχ Ἰεῶίομος Τπεοοάοιϊοηΐβ, ὅγγ. ΜδαϊοΙ. διακόσιαι] καὶ διακ. 
232. ἱνεγεμεὶ Αττη. τ. εἴ Αγαι. Οοάά, 4}}1 εχ. εἰ ἢς, {τὰ ἀκεεπιὶ 
πιᾶγρο, Ατπι. Εά. ἐννενήκ.} καὶ ἐνγενηκ. 62. ἐγὶρίπία ψβίεπὶ Ἄτην. τ. 
ἡτὶσίπια φμίηφμε Αὐτὰ. (οὐ ά. 411] φιαϊτιογάοοϊπ). εἰ ἧς ἴῃ τεχῖυ, ρά 

, ποπαρίπία τηᾶτρο, Ατηγ. ἘΔ. οεζο τλπῖιπι, υἱ νἹάεταγ, δἰαν, Οἰξτος. 

ΧΙ]. Μακαρ.] καὶ μᾶχαρ. τού, 148. Ατι. Ἐ4. - δὲ 32. 

ὑπομένων] νπομεινας ΧΙ], 42. ΑἸεχ. ΟὨγγΥ, 1, 641, [δὰ δὲ ας Ψας. 
ὑπομ. καὶ] α ΟἸεπι. ΑἹ. 408, εὰ μαθεῖ αἴθ], καὶ φϑάσ.], ΟὨεγῖ, 

Ἰ. ς. (δὰ ΒΑΡεῖ 4110. εἰς} α Αἰά, , Ογε. Ηἰκγοῦ, 213, [οἀ μαδεῖ 
ἴῃ ἀυοῦδις (οὐά. χιλίας} δισχιλιας ΧΙ]. κ 26, τριακοσ.] 
α 35. τριάκοντα πέντε] τριακ. καὶ π. 228. ἐγρίπια βρίοα 
Ἄστῃ. 1- 

ΧΙΠ. Καὶ σὺ] τκ σιέερε Ἡΐος. 8[αν. σὺ δεῦρο] δευρο συ οι. 
“Ἐ εἰς τέλος 6Χ. -Ἐ Δανιὴλ Οουρὶ. καὶ 25]. 230. 8[λν. Οἴἶτος. 
χαὶ ἄναπ. ἔτι γὰρ ἡμ. καὶ ὧρ.] ΔΛ (ομρρὶ. ἡμέρ.] εἰσὶν Ἡμεβ. 23, 

46,33, 89» 130, 148. Απη. τ. δχυς. Αττη. ΕἘά. ηἡμερ. εἰσὶν 34) 

τού, 232. Αἰεχ. 8ϊαν. Μοίᾳ. καὶ ὧραι} , 1ΠΠ|, ΧΙ], 22, 34» 35» 
49, ςἴ, ὅ2, 87, 89, 90, 91. 1οῦ, 148, 228, 230, 231, 233. ΟΒϊρ. 

ΟἸ γί. νἱ, ἴῃ σοτητηεηϊ. ρεγρεῖιο ἰῃ Ὦδη. ὙΠεοάοτεϊ, (υἵ ἴῃ Οοά. 229 
160} ἱπ Εκὶ. 11, 1201. Αὐρ. Οὐρί. α ἴῃ τεχᾶι, (δὰ Παδεῖ τηλγρὸ 112 
τηᾶτι, 11. κα καὶ 36, 48. καὶ ὥραι ἴῃ οπγδέξ. πιίποτε Αἰεχ. εἰς 
ἄναπλ.} προς ἀαναπλ. 230, 233. καὶ ἀναςήση] καὶ τησὴ 56. 
κοὐ ἀνάζησει ὅΔ. καὶ ανώπαυσεις 3ς. ΟὨτγί. νἱ, ἱπ σοτητηοηΐ, ρεῦ- 
Ῥεῖυο ' θΔπ. χαὶ αναπαυσὴ 110. καὶ ἀναςηση καὶ ἀναπαυσὴ εἰς 
τὸν αἰωνὰ 80. καὶ ἀναπαύσει Ὀτοδταϊας 62. χαὶ ἀναπανσὴ ῥταπηϊῖ- 

ἴυπῖ ΧΙ], 24,23) 26, 33, 34) 36, 42. 48, 49, ς1) 87.) 90, 91) τού, 
148, 228, 231,232, 233. Οομρ]. ΑἸά, Αἰεχ. Οΐρ. Ὑπεοάοτγοῖ. (υϊ ἴῃ 
Οοά. 429 πιεὸ) ἷπ Ἐπ. 1, 1202. Αὐρ. Οορῖ. Αγδῦ. ϑίαν. Οἰξγος. 

Ἀπη. τ. αἰϊΐφυς. Αἰτῃ. ἘΔ. εἰ βα Ἰσεῃ. ἸῖρΡ. εἰς τὸν κλῆρ.] εἰς 
τὸν χαῖρον 4ξ, 35) 48, 89, 230. Απη. Ε4, ἔς Ὑπεοάοτεῖ. (εις κληρὸν 
ἴῃ Οοά. 229 πιθο) ἴῃ Ἐά.}. ς. τὰ ᾿ρίς πιοηεῖ κλῆρον εἴ! ἰοξοπεπι 
γεγδηη. κα εἰς ΟἸ γί. νἱ, 1. ς. ἐπ ῥγίς ἵτερ. 1πῖρ. ἐπ ογάδίπε Ἡϊεῖ. 
εἰς συντέλ.] καὶ εἰς συντ. 890, ἐπ οοη μχιπιαιίοας ἴγει, Ἰηῷ. Ηΐετ. 

ΚΕΦ, χῃ 
Ὺ Υ - “ ρὸ Ζ' .» [4 3» ͵Ν. 9 ᾽ 

χανϑῶσι, χαὶ πυρωϑῶσι, καὶ ἁγιασϑῶσι πολλοί: χαὶ ἀνομήσωσιν ἄγομοι, χα! οὐ συνήσουσι 

Γ, 

12.Ψ 

13. 



Ω. ΣΗ Ε 





ΚΕΦ... 

ΔΑΝΊΙΗ, ΔΛ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο.. 

΄ 9 ἈΝ ρ Ψ Ζ "ἷὔ 2 τ ! : ξ : 

ἔπι βασιλέως ᾿Ιωᾶχεὶμ τῆς ᾿Ιδδαίας ἔτες τρίτε, παραγενόμενος ΝαξΒχοδονόσορ βασιλεὺς Βα-- 
“᾿͵,᾿ἂὮἂ 4 ὃ ἁὶ ΕΣ ΄᾽ Ε] 2 3 ΄ “ΦΦ Φ. »᾿ “ 

δυλώνος εἰς Ἱερουσαλὴμ ἐπολιόῤχει αὐτήν. Καὶ παρέδωχεν αὐτὴν Κύριος εἰς χεῖρας αὐτᾶ, χαὶ 
3 Ν, ’ὔ ρ 9 ΄ ΒΩ , Ν  ΜΝ ε »" »" ρ, ΄ 9 “ 

Ιὡαχεὶμ τὸν βασιλέα τῆς Ἰεδαίας, χαὶ μέρος τὶ τῶν ἱερῶν σχευῶν τοῦ Κυρία, χαὶ ἀπήνεγχεν 
9 ΝΥ 3 ως 3 ΄“", Ε Ἂ 3 Ψ πα ἰφὰὲ 9 »“»»“»»γ " Ν ’΄ ΄“, -ς, 9 ΄ : 

αὐτὰ εἰς Βαδυλώνα εἰς γῆν Σέναὰρ εἰς οἶχον τ ϑε8 αὐτῇ “΄ χαὶ τὰ σχεύη,“ χαὶ ἀπηρείσατο 
. Ξ3.Ν 2 “ 3 ΄᾽ 3 ἰον ἈΝ ς 292 “ »“3΄ἷ:΄Ὥ͵ς ρῬ. » ρᾷ 

, αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλείῳ ἀύτου. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς ᾿Αδιεσδρὶ τῷ ἑχυτξ ἀρχιευνόχῳ, ἀγαγεῖν αὖ- 
τῷ ἐκ τῶν υἱῶν τῶν μεγιςάνων τῷ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐκ τῇ βασιλιχϑ γένους, καὶ ἐχ τῶν ἐπιλέχτων, 

Νεανίσχες ἀμώμες, καὶ εὐειδεῖς, καὶ ἐπιςἡμοόνας ἐν πάση σοφίᾳ, χαὶ γραμματικὰς, καὶ συνετὰς, 

χαὶ σοφὲς, χαὶ ἰσχύοντας, ὡςε εἶναι ἐν τῷ οἴχῳ τῷ βασιλέως, χαὶ διδάξαι αὐτὸς γράμματα χαὶ 
διάλεχτον Χαλδαΐχην. Καὶ δίδοσθαι αὐτοῖς ἔχϑεσιν ἐκ τῇ οἴκου τῇ βασιλέως χαϑ' ἑχάςην ἡμέ- 

ραν, χαὶ ἀπὸ τῆς βασιλικῆς τραπέζης, χαὶ ἀπὸ τῇ οἴνου, ὃ πίνει ὁ βασιλεὺς, καὶ ἐχπαιδεῦσαι 

αὐτὰς ἔτη τρία, χαὶ ἐχ τότων ςῆσαι ἔμπροσθεν τ βασιλέως. Καὶ ἦσαν ἐχ τῇ γένους τῶν υἱῶν 

Ἰσραὴλ τῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ιεδαίας, Δανιὴλ, ᾿Αγανίας, Μισάὴλ, ᾿Αζαρίας. Καὶ ἐπέϑηχεν αὐτοῖς ὁ 

ἀρχιευγᾶχος ὀνόματα" τῷ μὲν Δανιὴλ Βαλτάσαρ, τῷ δὲ ᾿Αγανίᾳ Σεδρᾶχ, χαὶ τῷ Μισαὴλ Μι- 
σᾶχ, χαὶ τῷ ̓ Αζαρίᾳ ᾿Αδδεναγῶώ. Καὶ ἐνεθυμήϑη Δανιὴλ ἐν τῇ χαρδίᾳ, ὅπως μὴ ἁλισγηθῆ ἐν 
τῷ δείπνῳ τῇ βασιλέως, χαὶ ἐν ᾧ πΐνει οἴνῳ" χαὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνᾶχον, ἵνα μὴ συμμολυνϑῇ. 

4 ΄ ῬΦ “- Ἅ ΄ ρ ἘΣ 

, Καὶ ἔδωχε Κύριος τῷ Δανιὴλ τιμὴν, χαὶ χάριν ἐναντίον τοῦ ἀρχιευνέχου. Καὶ εἶπεν ὁ ἀρχιευ- 
ρ. κῷ εν 2 “͵͵,͵ "ἙΝ ,᾿. “ ΄ Ν “ Ν,, » ΄ Ν ἣν ὌΝ ας ΟΝ ἊΝ 

γᾶχος τῷ Δανιὴλ, ἀγωνιῶ τὸν χύριόν μου τὸν βασιλέα, τὸν ἐχτάξαντα τὴν βρώσιν ὑμῶν, χαὶ τὴν 
’ ς » ΓΑ ἋἊμν, ᾿ς ἥ ς .Ὁ 2 .. » ρ Ἁ Ν 7 

πόσιν ὑμῶν, ἵνα μὴ ἴδηὴ τὰ πρόσωπα ὑμῶν διατετραμμένα, χαὶ ἀσϑενῃ παρὰ τὰς συντρεφομέγες 

ὑμῖν γεανίας τῶν ἀλλογενῶν, χαὶ χινδυνεύσω τῷ ἰδίῳ τραχήλῳ. Καὶ εἶπεν Δανιὴλ ᾿Αξιεσδρὶ τῷ 
ἀναδειχϑέντι ἀρχιευγόχῳ ἐπὶ τὸν Δανιὴλ, ᾿Αγανιάν, Μισαὴλ, ᾿Αζαρίαν. Πείρασον δὴ τὰς 

μι 7 9 33ϑ 848: » , ἃς 4 εξ ρὁ Ὰ, φρο 3 ΄ ἰφν ἰϑ ΄ “ Ἅ͵,ψςεε 

χαϊδάς σε ἐφ᾽ ἡμέρας δέχα, χαὶ δοϑήτω ἡμῖν ἀπὸ τῶν ὀσπρίων τῆς γῆς) ὥςε χάπ]ειν, χαὶ ὑδροπο-- 

, τεῖν. Καὶ ἐὰν φανῇ ἡ ὄψις ἡμῶν διατετραμμένη ππαρὰ τὰς ἄλλες νεανίσχους τῆς ἐσθίοντας 
ἀπὸ τῇ βασιλιχδ δείπνου, χαϑὼς ἐὰν ϑέλης, ὅτω χρῆσαι τοῖς «παισί σε. Καὶ ἐχρήσατο αὐτοῖς 

Ὺς ΄ φ᾿ ἃ. 9 ’ 3 5, ε ἦ δέ νΝ ", δέ ε 7 3 Δ εν» ,.»" 

τὸν τρόπον τῦτον, χαὶ ἐπείρασεν αὐτὰς ἡμέρας δέχα. Μετὰ τὰς δέχα ἡμέρας, ἐφάνη ἡ ὄψις αὐτῶν 

Μοεάϊο, ἀπὸ τῆς] α ἀπὸ 88. 1. Ἐπὶ βασιλ.} ἐπ ἀϊεδες γόρὶς ϑυγ. Μεάϊοΐ, 

11. τῆς Ἰουδ.] κα ὅ5υγ. ΜΜεαῖοὶ. εἰς γὴν Σεν.] α 5.1. Με- 

ἀϊοϊ. εἰς οἶκ. τὰ 3. αὐτοῦ ἡ καὶ τὼ σκεύη “1 δες οπγηΐᾶ ΕἰΠὸ 

» (ἢς) ἄσιιαι 5υτ. Μεάϊο!. {εὰ Ἐά, τῶν 6 ΟὨϊρίαπα εἰ φυϊάεην (οά. 88 
τπεὰ5, εχ 400 ε εδιϊο ἐχργεῆα εἰζ, ἤθη μαδεηῖ κς, εἴ νϑοΐθυ5 καὶ τὰ 
σκεύη ἤφσιιαιη ἤπαῖε ργεεπηϊττυπῖ ἃς (δ ιηρυμ, ἀπηρείσ.} ρογμῖ! ϑγτι 
Μεοάϊοὶ. ἐν τῷ εἰδωλ. αὐτοῦ} ἐπ ἀἴοπμο ἰδ οίογωπι ψμονμηι δγγ. ΜΙ βαϊοί. 

ΠῚ. ᾿Αξιεσδρὶ] Αδδιεσδρι εχ ἤηᾶγρ. (οὐϊςοὶβ αἰ συ) 5. Θεοὶ Μουτ 
᾿Αξριεσδρὶ τεϊδυϊε τῇ Κοιγῃ Ηΐεγ. «Αλίεαγὶ, εἰ ὅς ἴῃ 144. ϑγγ. Μεαϊοὶ, 
τῷ ἑαυτοῦ ἄρχιευν.} ῥνὶπείρὶ σεπμοδονμπι ψμονκρε 5 γγ. Μεαϊοὶ, ἐπι- 

λώκτων] ἐπιλέκτων καὶ ἐκ τῶν ἐχλέχτων (ἢς) 88. 
ΙΝ. εὐειδεῖς] ἂς εαϊάϊ, ῥχαὰ ἐγειδεῖς, φυοα πηδηΐεῖϊο ὄσγογε Ὠδθεῖ 

Ἑάϊο ΟΠ ρΙδηᾶ. ! 

ν. ἔκϑεσιν] ἐμιροβῆονεπι 5γ1. Μ]οάϊοῖ, τῇ βασιλ.] γεραἱὲ ὅγν. 

ἐκ τότων} «ἰεἱπαῖς ϑ5γγ. Μοάϊοῖ. 
Ψ]Ι1. ἐπέϑηκ.} ροίμῖε 5γε. Μεάϊοὶ. Βαλτάσαρ) Βαλιαδίαν ϑγτ' 

ΜεάϊοΙ. 
11. καρδία} Ἔ,ἔμσ ὅγτ. Μεάϊο)ν 
Χ. τὸν κύρ. μου τὸν βασ.] α “ἰονεὲπο νῶεο γῶρε ὅγ1. Μεάϊοὶ, 

αλλογ.} α ὅγ7. Μοαϊοὶ. 
ΝΙςα!οΙ. 

ΧΙ. ᾿Αξιεσδρ}] «Αῤϊεκνὶ 5.1. Μεάϊοῖὶ. Ὑ]άε ἔργα δὰ μᾶπο γοζεπὶ 
Π ΟΟΠῚ, 3. 

ΧΙΙ. τὰς παῖδ.) “έγυο; ϑ5γγ. Μεαϊοὶ. 

Μοΐοι. 
ΧΙ, ϑέλης] ϑελεις 88. τοῖς παισί) Μνυΐ; ὅ5γτ, ἸΜεάϊα, 

ΧΕΥ. ἡμέρ. δέκα] εν ἐεεόπι ἀϊεε ὅγτ. Μεάϊοὶ. 

ΧΥ. Μετὰ τὰς ὃ.] 2οῇ ἄξονι αμίεπι ϑντ, Μεάϊοί. 

ἜΒ 

τῶν 
τῷ ἰδ. τραχ.} ἐπ κογυΐξε πιεὰ 801. 

τῶν ὀσπρ.] ἰεφενεῖπε 5γῖ. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΎΣ Ὁ: 

ΚΕΦ,] 
ΕΡ, 

μ᾽ ρ 3 ’ Ν Νὰ ρο 

καλὴ, καὶ ἡ ἕξις τοῦ σώμαϊος χρείσσων τῶν ἄλλων νεαγίσκων τῶν ἐσθιόν]ων τὸ βασιλικὸν δεῖπγον. 

Καὶ ἣν ̓ Αξιεσδρὶ ἀναιρόμενος τὸ Νῖπνον αὐτῶν, καὶ τὸν οἶνον αὐτῶν, καὶ ἀντεδίδου αὐτοῖς ἀπὸ τ6. 

τῶν ὀσπρίων. Καὶ τοῖς νεανίσκοις ἔδωκεν ὁ Κύριος ἐπιςήμην, καὶ σύνεσιν, [Π φρόνησιν ἐν πιάση τ7. 

γραμματικῇ τέχνη" χαὶ τῷ Δανιὴλ ἔδωχε σύνεσιν ἐν αντι δηματι καὶ εὐπβατι; χαὶ ἐγυπυίοις, 

καὶ ἐν πάση σοφίᾳ. Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας, ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς, τ8. 

χαὶ εἰσήχϑησαν ἀπὸ τοῦ ἀρχιευνάχου πρὸς τὸν βασιλέα Ναξεχοδονόσορ. Καὶ ὠμίλησεν αὐτοῖς το. 

ὁ βασιλεύς" καὶ οὐχ εὑρέϑη ἐν τοῖς σαφοῖς ὅμαίρς τῷ «Δανιὴλ, «αὶ ̓Αγανίᾳ, χαὶ Μισαὴλ, ΝΣ 

᾿Αξαρίᾳ, καὶ ἦσαν παρὰ τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἐν παντὶ λόγῳ, καὶ συνέσει, καὶ παιδείᾳ, ὅσα ἐζή-- 30. 

τησε παρ᾽ αὐτῶν ὁ βασιλεὺς, κατέλαξεν αὐτὰς “-- σοφωτέρους δεκαπλασίως ὑπερ τοὺς σοφιςᾶς, 

καὶ τὲς φιλοσόφους, τὸς ἐν “πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτῇ -«- καὶ ἐδόξασεν αὐτὰς ὁ βασιλεὺς, καὶ χα- 

τέςησεν αὐτὸς ἄρχοντας, «καὶ ἀνέδειξεν αὐτοὺς σοφὲς ππαρὰ “πάντας τὲς αὐτοῦ ἐν πράγμασιν ἐν 

πἄση τῆ γῆ αὐτοῦ, καὶ ἐν τὴ βασιλείᾳ αὐτδ.΄ Καὶ ἦν Δανιὴλ ἕως τῇ ππρώτε ἕτες τῆς βασι- 21. 

λείας Κύρε βασιλέως Περσῶν. 

ΓΖ «᾿ 3 “3 “ 2 ᾿ Α Ζ Ἡ ΦΡΉ Σ Σμ] Ἵ : 

ΚΑῚ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τὴς βασιλείας Ναξεχοδονόσορ,. υγέξῃ εἰς ὁράματα χαὶ ενύπνιᾳ ἐμπε- τ: 

' ᾿ ᾿ - ἤ ρ 9 »Ὅ, 39 ᾿ 9 00 δ᾽) 5 ἰοἰ  ͵) ΄ 3 » 9 Εν ν 

σεῖν τὸν βασιλέα, καὶ ταραχϑῆναι ἐν τῷ ἐγυπνίῳ αὐτϑ' χαὶ ὁ ὕπνος αὐτϑ ἐγένετο απ ἄντϑ, Καὶ 32. 

Ν "Ὁ ρ, 2 ᾿ ΄ . ΄ ν᾿ . Ν "“, Ζ΄ 

ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς εἰσηνεχϑῆναι τὰς ἐπαοιδὲς, καὶ τὸς μάγξς, χαὶ τὸς φαρμαχδς τῶν Χαλδχίων, 

Η ρ᾿ “" ρο ν..) “ 39 ,Ὁ “ς ͵ 35»). Ν »" ρ . "3 

ἀγανγίειλαι τῷ βασιλεῖ τὰ ἐνυπνιὰ ἄυτδ' ΧΑὶΙ παραγενομεένοι ἐςῃσαν πᾶρα τῷ βασιλεῖ. Καὶ εἶπεν 3. 

πὰ ρϑ εν 3 ε Ν Ν “ ἰς ᾿Ω ἐὺ ,΄ 2) 2 

αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, ἐνύπνιον ἑώρακα, καὶ ἐκινηϑῃ μδ τὸ πνευμα" ἐπιγνωνᾷι! 8) ϑέλω τὸ ἐνύπνιον, 

Ν 3,.ὃὄ 7 ε ἰαν 
Ν φο 2 ἊΝ 3: 5. 7 

Καὶ ἐλάλησαν οἱ Χαλδαῖοι πρὸς τὸν βασιλέα Συριςΐ, Κύριε βασιλεὺ, εἰς΄τον αίωνα ζηνσι ἀνάγίειλον 4’ 

ς 2 ἢ “ ρ ᾽ Ν ε ρ ΄ Ν ΄ὔ 2. Ὁ 3 Ν ἈΝ ςε 

ἰὴ ἐνύπνιόν σα τοῖς παισί σε, χαὶ ἡμεῖς σοι φράσομεν τὴν σύγζβισιν δυτᾷ. Αποκριϑεὶς δὲ ὁ βα- δ' 

ἌΣ: Ψ ρο ͵ἅ 2» »9 ὼ 2) 7ὔ Ν Ν 2 ΄ 7 Σ 5 9 ΄ 

σιλεὺς εἶπε τοῖς Χαλδαίοις κ ὁ λόγος ἀπ᾿ δμξ ἀπεςη΄ διότι ἐὰν μὴ ἀπαγ[είλητέ μοι ἐπ᾿ ἀληϑείας 

κι» 2 .Ν ᾿ ΕΞ ΄ ΄ ͵΄ 9 ν᾿. 9 ͵΄ 

τὸ ἐγύπνιον, χαὶ τὴν τρύτου συγχρισιν δηλώσητε μο!, παραδειγματισϑήσεσ ξ) Χχαι ἀναληφυήσε- 

τς, ν᾿ ΒΑ 3 Ν ᾿, ϑ Ν Ν ν Σ 7 ΄ ΄ ΝΌΌΝ ΄ 

ται ὑμῶν τὰ ὑπάρχοντα εἰς τὸ βασιλικῶν. Ἐδν δὲ τὸ ἐνύπνιον διασαφήσητε μοι, χα! τὴν τᾶταν 6. 

σύγκρισιν ἀγαγ[είλητε, λήψεσθε δόματα παντοίᾳ, καὶ δαξασϑήσεσϑθε ὑπ᾽ ἐμδ' δηλώσατε μοι! 

Ἄν Ν ΄ 3 ΄ Νν 2 7 Ζ΄ : ων νι 5. Ν Ν 

τὸ ἐνύπνιον, χαὶ χρίνατε. Απεχρίϑησαν δὲ ἐχ δευτέρου λέγοντες, βασιλεῦ, τὸ ὁρᾶμαᾳ εἶπον, Χῶ 7. 

οἱ παῖδές σρυ χρινᾶσι “φρὸς ταῦτα. Καὶ εἶτεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, ἐπ’ ἀληϑείας οἶδα, ὅτι χαιρὺν 8. 

ὑμεῖς ἐξαϊοράζετε, καϑάπερ ἑωράκατε, ὅτι ἀπέφῃ ἀπ᾽ ἐμ τὸ πρᾶγμα" “-- χαϑάπερ ὃν προστέ- 
ΒΘ “ » , : : 3 2.» 2 ν Ν ΄ ᾿ 

ταχα, ὅτως ἔςαι.΄ ᾿Εᾶν μὴ τὸ ἐνύπνιον ἀπαγίείλητέ μοι ἐπ᾿ ἀληϑείας, -- χαὶ τὴν τῶτε σύϊχρισιν 9. 

ῥηλώσητε," ϑανάτῳ περιπεσεῖσϑε" συνείπασϑε γὰρ λόγους Ψευδεῖς ποιήσασϑαι ἐπ᾽ ἐμοῦ, ἕως 

ἂν ὁὶ χαιρὸς ἀλλοιωϑῆ" γὺν ὃν ἐὰν τὸ ῥῃμα εἴπητέ μοι - ὃ τὴν γύχτα ἑώραχοι,΄ γνώσομαι ὅτι καὶ 

- τὴν τούτου χρίσιν δηλώσητε. Καὶ ἀπεχρίϑησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τῇ βασιλέως, ὅτι ἐδεὶς τῶν ἐπὶ το. 

τῆς γῆς δυνήσεται εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ ὃ ἑώρακε, καϑάπερ σὺ ἐρωτᾷς" καὶ πτᾶς βασιλεὺς χαὶ ππὰς 
ἘΣ χεῖλος, εἰς δὲ “ » » ἮΝ ΄ Ἃ - ν εν 2 Νὰ 

δυγάςης τοιᾶτο Φραγμὰ δὃχ εἐπέρωτὰ “σαντα σοφὸν, καὶ μάγον, χαὶ Χαλδαϊον. Καὶ ὁ λογας, 0 ΤΙ. 

ζητεῖς, βασιλεῦ, βαρύς ἐς! -: χαὶ ἐπίδοξος, καὶ οὐδεὶς ἔςιν ὃς δηλώσθι ταῦτα τῷ βασιλεῖ, εἰ 

νσττον ἾΔ Γ λ “Ὁ », ΄ ᾽ν ΄ ΄ Ψ 2. Ἅ 4 Ζ 9 

δῇ τις Αγίελος, ὃ οὐκ ἔς! κατοικητήριον μετὰ “πάσης σαρχόζ' Ὅ5εν οὐχ ἂν δέχεται γενέσϑαι, 

᾿ ΄ »»» ΄ ε Ν Ν Ζ΄ ὑφ ΄ : Ζ΄ 2 »" Ζν 

χαϑάπερ οἶδι. Τότε ὁ βασιλεὺς φυγνὸς γενόμενος καὶ τορρίλυπος τορασέταξεν ἐξαγαγεῖν ποάν- 13’ 

ΧΥΙ. ᾿Αξιεσδρ}] «Α ίεκεν (ῃς) 5υγ. Μεάῖοὶ. Ψίάε ἔργα δὰ βᾶπο οπέριις ϑγτ. Μεαϊοϊ. 

γόοεΠ ἐπ ςΟΠ,. 3. Ν. τάτο σύγκρ.} ἱπίενβγείαηίομοηι Ἔγπς ϑυγ. Μααϊοί. ““αρα- 

ΧΥΙΙ. καὶ ἐν πάση σοφία} ϑυθίεαυΐταγ ἴῃ ἙάΙτίοπο, εχ πα Ἰεχῖυς δειγματισϑήσεσπε] ταραδειγματησεσϑε 88. ὑμῶν) υμιν 88. 

εχίουδῖταν, Το] ανηταοάο ἤρηυπὶ βπαῖς, [οἀ ἴῃ ἐᾷ ποη Ββαθεῖαγ ΠρθὰΠῚ ΨΊ. τάτου -σύγαρ.] σαρομέίομενι δγμς ὅΥγ. Μεάϊοί. ὑπ᾿ ἐμ] 

14, φυοά Ῥτεοείεται. δεὰ οδεῖι5, υῖὶ ρταρςεῆεγαῖ, ἐγμὶ ροίεῖς ἰα Οοά. « φμιὲ ϑγύ. Μεαϊοὶ. δηλωώσ.} -Ἐ δαν ϑγτ. ΜΜεΐϊοὶ. 

88. εἴ μαες ἱρία νεησὰ {Ὁ “ἐ. βαρεῖ ὅυγ. Μεάϊοί. ΨΠΙ. ἐσ᾽ ἀληϑ.] ρὲ 8γ1. Μεδίοί. 
ΧΥΗ͂Ι. ταύτας] ἴῆος ὅγτ. Μεάϊοὶ. εἰσαγαγεῖν} ἱπιγοάπεὶ δγτ. 1Χ. τὴν τότε σύγχρ.] ἐπίενργοία! ἰοπδη 678: ϑνγ. ΔΙϑαϊοὶ. ἐπ᾿ 

Μεαϊοὶ. ὍΝ ἐμοῦ} εοναναιε 5γτ. Μθαϊο. γνώσομαι] [ἀπε ξοσποζαπε ϑγγ. Με- 

ΧΧ. παρὰ ταντας] Λιεῥεν ομπες ὅγγ. Μεάΐοὶ. ἀϊοὶ. τὴν τότε κρίσ.} ἱπιογργείαλίοποπι ἐς ΘΥΤ. Μεαϊοὶ. 

,» 0 τ τ δ ἢ ᾿ . Χ. ἐπὶ τοῦ βασ.} ἐπι τὸν βασιλεα. 88. εογαμι τέξε δ. Μοζοί. 

Ν᾿ τὰ 15] ποῃ ἐχρεϊγηϊς δυτ. ΝΜΙβάϊοὶ. ἐγένετο ]}ῦ - ἰοηρε ὅγυ. ΧΙ. τις} ποῦ ἐχρῆπις ὅγγ. Μεάιοὶ. κατοικητήρ.] φΟηΙΠο- 

γαἰϊο ὅγν. Μεαϊοὶ. ἂν δέχεται) ἐνδέχεται 88. 

Τν. εἰς} {υρρἰενὶ Βδης νοςεπ,, ἴῃ ΕΔιίομε Ρεγ εἰτούεπ) ἰγρορτά- ΧΙ. ἐξαγαγεῖν) εὐμεῖ ὅ5γγ. ΜεάΙοΙ. τῆς Βαξ.] ἐεγα' Βαὐὰ 

Ρδΐσυπι, αὐ ρυϊαθᾶπι, οπιαπ). Ἡύεῖ ὅγγ. Μοάϊο. φράσομεν] ἐχ- ϑγγ1. Μεῤίοϊ. 

᾿ 
Ε 

ἍΠῚ 
᾿ 

μας επσ πΥ στ σετει 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ 0. 
ΚΕΦ. Π. 

123. 
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16. 
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18. 
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20Ο. 

21. 

24: 

23. 

24. 

2: 

: τ: μέρος δέ τι ὀςράχαυ. 

τὰς τοὺς σοφοὺς τῆς Βαξυλωνίας. Ν, 3 ε 

Καὶ ἐδογματίσϑη πάντας ἀποχτεῖναι' ἐξητήϑη δὲ ὁ Δανιὴλ 
14. χαὶ «πάντες οἱ μετ᾿ αὐτοῦ χάριν τοῦ συναπολέσϑαι. Τύτε Δανιὴλ εἶπε βουλὴν χαὶ γνωμὴν, ἣν 

᾿ 3 ὩΣ ο" ΄ ΄ ) κ» “ εἶχεν, Αριωχὴ τῷ ἀρχιμαγείρῳ τ βασιλέως, ᾧ προσέταξεν ἐξαγαγεῖν τοὺς σοφιςὰς τῆς Βαξυ- 
λωνίας. Καὶ ἐπυνθάνετο αὐτῇ, λέγων, κ΄ Αρχων τῇ βασιλέως," περὶ τίνος δογματίζεται τιχρῶς 
παρὰ τὰ βασιλέως; τότε τὸ πρόσταγμα ἐσήμανεν ὁ ̓ Αριώχης τῷ Δανιήλ. Ὁ δὲ Δανιὴλ εἰσῆλθε 
ταχέως «τρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ἠξίωσεν, ἵνα δοθῆ αὐτῷ χρόνος ππαρᾷ τῇ βασιλέως, χαὶ δηλώση 

“πάντα ἐπὶ τοῦ βασιλέως. 
΄ 3 Ν ἈΝ 3 » ὋΝ ἱῶς Τότε ἀπελθὼν Δαγιὴλ εἰς τὸν οἶκον αὐτῷ, τῷ ᾿Ανανίᾳ χαὶ Μισαὴλ 

χαὶ ᾿Αζαρίᾳ τοῖς συνεταίραις ὑπέδειξε πτάντα. Καὶ ποαρήγ[ειλε γηςείαν χαὶ δέησιν - καὶ τιμω- 
7 "“ “2 7 Ν “ ᾽ “,.͵ες«ἬΩ', ; »“, -» 3 "“, 

ρίαν ζητῆσαι “παρὰ «8 Κυρίου τ ὑψίςου περὶ τᾷ μυςηρίου τότε, ὅπως μὴ ἐκδοϑῶσι Δανιὴλ 

χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτῇ εἰς ἀπώλειαν ἅμα τοῖς σοφιςαῖς Βαξυλῶνος. Τότε τῷ Δανιὴλ ἐν ὁράματι ἐν 
3. ν᾽ ἰρη ἊἋ 7 ρ 

αὐτῇ τῇ νυχτὶ τὸ μυςήριον τ βασιλέως ἐξεφάνθη εὐσήμως" τότε Δανιὴλ εὐλόγῃσεν τὰν Κύριον 

τὸν ὕψιςον, καὶ ἐχφωνήσας εἶπεν, ἜἜςω τὸ ὄνομα τῇ Κυρίε τῇ μεγάλε εὐλογημένον εἰς τὸν αἰῶνα, 
ἰχά ε ΄ Ν κε ’ 3. ὉΡϑ.) 

ὁτι ἢ σοφιὰ χαι! ἡ μεγάλωσυγη αὐτὰ εςι. 
Ν 3 2 ρ, Ν μ᾿ 

Καὶ αὐτὸς ἀλλοιοῖ χαιρὲς χαὶ χρόνους, μεϑιςῶν βᾳ-- 
μ᾿ “. »- ὩὋ" ρἂ 2 Ν, ΄ ρ᾿ 3 9 ΄ δὰ 3 ΄ Ν σιλεῖς, χαὶ χαϑιςῶν, διδὲς σοφοῖς σοφίαν, καὶ σύνεσιν τοῖς ἐν ἐπιςήμη ὅσιν" ᾿Αναχαλύπ]ων τὰ 
’ Ἁ. » Ἧ᾿Ν ’ Ν. 9 μῥὸ 7 ας Ν 2 ρ ἙΝ Ν 3 9 ἰφω Ζ 

βαῦϑέα χαὶ σχοτεινὰ, καὶ γινώσχων τὰ ἐν τῷ σχότει, χαὶ τᾷ ἐν τῷ φωτὶ, καὶ παρ αὐτῷ κατάλυσις. 
Σ Ν, Κύ ἰδ ’ :ξΖ λ ων -ς “ ὦ ᾽΄ Ν ’ ἔδι 7 ΄ς ρο 

οἱ) Κύυριξ των πατέρων μδ, ἐξομολογδμαι, χαὶ αἰνω, οτι σοφίαν χαὶ φρόνησιν εὐωχᾶς μοι, χαὶι γὼν 

ἐσήμᾳνάς μοι ὅσα ἠξίωσα, τῇ δηλῶσαι τῷ βασιλεῖ “πρὸς ταῦτα. Εἰσελθὼν δὲ Δανιὴλ πρὸς τὸν 

᾿Αριῶχ τὸν χαταςαϑέντα ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἀποκτεῖναι “στάντας τὸς σοφιςᾷς τῆς Βαξυλωγίας, 
“" 9 »» ας Ν Ν ᾿» Βαξ λ ΄ Ν 9 λέ 3 ΄ ὃς Ν Ν ΄ 

εἶπεν αὐτῷ, τὸς μὲν σοφιςὰς τῆς Βαξυλωνίας «ἡ ἀπολέσης, εἰσάγαγε δέ με ππρὸς τὸν βασιλέα, 

χαὶ ἔχαςα τῷ βασιλεῖ δηλώσω. Τότε ᾿Αριὼχ χατὰ σπουδὴν εἰσήγαγε τὸν Δανιὴλ πρὸς τὸν 
΄ ΝΜ Ἀν 2,“ -Ὁ-ὔ ’ Ἅ» Ν 3 κῶς 3 ’΄ ἰξῃ ε»"» “9 ΄ 

βασιλέᾳ, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ὅτι εὔρηχα ἄνθρωπον σοφὸν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῶν υἱῶν τῆς ᾿Ιδὐχίας, 
ὃς τῷ βασιλεῖ δηλώσει ἕχαςα. ᾿Αποχρι εὶς δὲ ὁ βασιλεὺς εἶπε τῷ Δανιὴλ, ἐπιχαλουμένῳ δ. 
Χαλδαϊςὶ Βαλτάσαρ, δυνήσῃ δηλῶσαί μοι τὸ ὅραμα ὃ εἶδον, καὶ τὴν τότε σύγχρισιν, ᾿Εχφωνήσας 

ἂὲ ὁ Δαγιὴλ ἐπὶ τοῦ βασιλέως εἶπε, τὸ μυςήρίον, ὃ ἑώρακεν ὁ βασιλεὺς, οὐχ ἕξι σρφῶν χαὶ φαρ- 

μαχῶν, χαὶ ἐπαοιδῶν, καὶ «γαζαρηνῶν ἣ δήλωσις" ᾿Αλλ᾽ ἔς; Θεὸς ἐν ἀραγῳ ἀναχαλύπ)ων μυςήρια, 
ὃς ἐδήλωσε τῷ βασιλεῖ ΜΜαξουχοδονόσορ, ἂἃ δεῖ “γενέσθαι ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμέρων. Καὶ ἀνακα- 

,. λύπ]ων μυςήρια ἐδήλωσέ σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. Καμοὶ «δὲ οὐ παρὰ τὴν σοφίαν τὴν ὅσαν ἐν ἐμοὶ 
ὑπὲρ “πάντας τοὺς ἀγ)ρώπες, τὸ μυςήριον τᾶτο ἐξεφάνϑη, ἀλλ᾽ ἔνεχεν π:ι8 δηλωϑῆχαι τῷ βασιλεῖ 

. ἐσημώνϑη μοὶ, ἃ ὑπέλαξες τῇ καρδίᾳ σοὺ ἐν γνώσει. Καὶ σὺ, βασιλεῦ, ἑώρακας, χαὶ ἰδὲ εἰκὼν 

μία, καὶ ἦν ἡ εἰκὼν ἐχείγη μεγάλη σφόδρα, χαὶ ἡ πρόσοψις αὐτῆς ὑπερφερὴς ἐςήχει ἐναντίαν σε, 

χαὶ ἡ πορόσοψις τῆς εἰκόνος φοξερά" Καὶ ἦν χεφαλὴ αὐτῆς ἀπὸ χρυσίου χρηςϑ, τὸ ςῆϑος χαὶ οἱ 

βραχίονες ἀργυροῖ, ἡ καιλία χαὶ αἱ ἱμηρᾳὶ χαλκοῖ" Τὰ δὲ σχέλη αἰδηρᾷ, οἱ «σόδες μέρος μέν τι 
Ἑώραχας ἕως ὅτου ἐπμήδη λίϑας ἐξ ρας ἄνευ χειρῶν, κοὶ ἐπί- 

τοιῖξ »Υ 6, .ς δ ρο ᾷᾳῳᾳ 9 ’ “ς ΄ 9 ΄ . Υά " ΝᾺ, 

ξε πὴν εἰκόνα ἐπὶ ποὺς «τόῦχς τὸς σι ἡρᾶς χαὶ ὁςραχίγους, αὶ χατήλεσεν αὐτά, οκαε λεπτὰ 

ΧΝ. αὐτοῦ] αὐ εο ὅγγ. Μϑάϊοίὶ. 
ΧΥΙ. ἐπὶ τῇ βασ.] κογαρ,τεαε ϑγχ. ΝΙεβ)ο,. 
ΧΟ]. ἀπελθὼν] δεέγρεας 5γγ. Μεάϊοὶ. τοῖς συνεταίρ.] εοη θεὶς 

“μὶς ὅγτγ. Μεαϊοὶ. 

'ΧΙΧ. ἐξεφάνη] εζεφανη 88. 
ΧΧ. Ἔνρω] εγαι 88. τοῦ μεγάλου] παρπμπι ϑγτ. Μεαϊοὶ. 
ΧΧΙ. ἀλλοιοῖ] πιμίσπς ϑυγ. “Μεοὶ. «χρόνους ] “ΕἸα!ες ϑγΎ. 

Μεαϊοϊ. διδοὺς} εἰ ἄαης ϑυτ. ἸΜ άϊοὶ. 

ΧΧΊΙΠ. αἰνῶ] 16 Ῥγαπηϊτες, ταηαυαπη Ταρρίεϊαπι δ. Ἑάϊϊογε, ὅγγ. 
ἽΜεάϊοὶ. ὅσα) οπιπὶα φιιξ ϑυτ. Μεάϊοί. «ρὸς ταῦτα) Μπιϊϊία 
ἀϊς ὅγνυ. Μϑαϊοὶ. 

ΧΧΙΝ. Ηἰς ἱπείρίε σᾶρυς τειν ϑγγ. Με. τῆς Βα. τ] 
ἠέ Βαδεὶ ὅγτ. Μεάϊοὶ. τῆς Βαᾷ. 23] ἐεγγς Βαξγϊοπὶς δγτ. Με- 

αἸο]. 

ΧΧΥ. ὅτι εὗρ.} ἱπυεπὶ ὅ5γτ. ἩΜεάϊοϊ, 
Ἰουδαίας] ἡμέας 5γ: Μεάϊοί. 

ΧΧΥῚ. τότε σύγκρ. .] ταλίοπεηι ἐμ: ὅγτ. ἽΜααΙοΙ. 

ΧΧΨΗ. Ἐχφινήσας. δὲ] δκιοίϊεπε σμίοπι οοοπι (μαι ὅτ. Μράϊοϊ. 
ἐπὶ τῷ βασιλ.] εὐγαπι γέρε ὅ5γ1. Μεάϊοὶ. «ἡ ϑήλωσ.Ἷ { φἴμο, τλῃ:- 

σοφὸν) α 88. τῆς 

χυδπι δῷ Ἑάϊιοτε: ρρίεῖαπ), ὅδ... ΜΙ ΠΠο], 

ΧΧΨΒΕΙ. ἡμερῶν] Ἔ βολν ἐπι αιοίημε υὲφε, δχμλίεχι, οἱ χυΐβο. ᾳ-- 
2 εἰς ἐμὲ ἴα ἐμδὶ ὶ πος ἦος εΠ δγτ. ΜΊφαϊοί. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἀναχκαλ.} 7ὼ, γεχ, φιμτπι 7αγέγε {μεν ἰρόδμνι ἐμππι 

οἱδέὶ οριπὶα φιμε οβον!εῖ ἤενῖὶ ἱπ αϊεόμε πουϊβίπίγς οἰ φαὶ γευεῖᾳ! ὅγτι" 

Μεάϊοὶ. Ὧδξ 404 οπιποηε ἰῃ εχ σγϑοο Ἑάϊιονῦ Ψεποιΐβ ϑυτίδορς 
διυιαϊδίυτ. ““Μαπηίἐείτυς ε οἴτοῦ 1 ἸὈγδτὶ, φυδπι Ἐξ !Π|ς ἀμ ρ]1οἷ5 Ρετῖ- 
ζΟΡ65 Πμἶβ ἰ4ὸπὶ ἴῃ ἐδάεπ) νεγῦα, φηα' ορογίο! βεγὶ δες. (ἰρεῖθπιπι “δου. 
ἄλιπι ρεγϊσορεη ἱπὶδὶ οπΠλπὶ Ἰερὶς Η]εγοηγ πὶ πα Οοά, πιο ΧΧ νἱ- 
ταὶ, φυΐ μδος εχϊμάς δἀποίανις, Ῥγο εο φμοίά οβ ροή ἐκες (Ἰπ εχ Ηδδγ, 

εἴ ἀριιά ΤΗθοήοιϊοπειη) (1, Δ Χ “16: πουϊξπσιος ττατυϊεῖαμῖ. σοι] 

μοι 88. 

ΧΧΧ. τὴν ὥσαν] φίσ ιὶ ϑγτ. Μεάϊοὶ. δηλωθηναὶ] δηλωσαι 
88. 

ΧΧΧΊΙ. χεφαλῃ] η χεφαλὴη 88. ἀπὸ] εχ ὅϑγτ. Μεάϊοί. 

ΧΧΧΙΗ. μέρ. δέ τι) βάν σμίεη αἰίεγα ϑντ. ΝίθαΙοΙ. 

ΧΧΧΙΨ. ἐτμήθη λίϑ..ἐξ ὅ ὔρ. ἄνευ χειρ.] λίϑος ἄνευ χειρῶν ἐτμήθη 
ἐξ ὄρους μεγάλου 1 Μαχι. ἴῃ αἰϊυῇοηε. υἶϑο: αὐταὶ] (οε ϑγῖς., 
ἽΜεαϊοὶ. ᾿ 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ Ὁ, 

ἐγένετο ἄμα ὁ σίδηρος καὶ τὸ ὕφραχον, 

ὡσεὶ λεπ)ότερον ἀχύρου ἐν ἅλωνι" χαὶ 

5». δὲ ΔΝ ε ’ ε ’ Ν 95 7 3 ΄ δ 4 ΄΄ 

αὐτῶν- καὶ ὁ λίϑος, ὁ «πατάξας τὴν εἰκόνα, ἐγένετο ορός μέγῶ, 

κε Ν Ν εν» .-. ἮΝ ῪΗἢ - τ Ν 95 7 

χαὶ ὃ χαλκὸς, καὶ ὁ ἄργυρος, χαὶ τὸ χρυσίον" Χαὶ ἐγένγε]ο 
3 γ93)ν.ω.) 5 ) ):ν ενμΡΤ. 9 ω . “ ) 

ἐῤῥίπισεν αὐτὰ ὃ ἄνεμος, ὥςε μηδὲν χαταλειφύηναι ἐξ 

χαὶ ἐπάταξε πᾶσαν τὴν γῆν. 

ὰ ς 
ρ 5 Ν »" 7 Ἁ ἰων Ν 

Ὑϑτο τὸ ὅραμα, χαὶ τὴν χρίσιν δὲ ἐροῦμεν ἐπὶ τὰ βασιλέως. Σὺ, βασιλεὺυ, βασιλεὺς βασιλέων. 

-οὀΦ -ᾳ-. ε ͵ » 9 »" Ν . 3 Ν Ν ως ΄ Ν ΝΣ 3 Ν ΄Ν Ν «τῆς “ 

χαὶ σοὶ ὁ Κύριος τοῦ οὐρανᾷ τὴν ἀρχὴν, 10, ΤῊΝ βασιλείαν, καὶ τὴν ἰσχύν, καὶ τὴν τιμήν, καὶ 

τὴν δόξαν ἔδωχεν Ἔν π΄άση τῇ οἰκουμένη" 

ρανᾷ “- χαὶ τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης,΄ 

ἡ κεφαλὴ ἡ χρυσῆ. Καὶ μετὰ σὲ ἀγαςήσεται 

χαλκῆ, ἡ χυριεύσει πάσης τῆς γῆς. 

δηρος ὁ δαμάζων “πάντα, καὶ 

Καὶ ὡς ἑώραχας τὰς παύδας αὐτῆς κα 

ΩὩ ᾿ς Ψᾷ ΄ 3 ΄ 

ἄμα τῷ πηλιγῳ οςῥαχῷ. 
΄ ΄ ρ ᾽’ Ψ, 9 Ν 

κινον" μέρος ὃξ τι τῆς βασιλείας ἐςαι ἰσχύρον, 
Ζ΄ Φ γ᾿ Ν Δ 3 ΄ 

τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον ἅμα τῷ τηλίνῳ ὀφρᾶχῳ, 

Ξ.Ν 9 ͵ ΄-οΦ ΄’ 2 Τά “",ἨἪ “᾿ Η 

ἀπὸ ἀνθρώπων, καὶ ϑηρίων ἀγρίων, καὶ πσέτειγὼν οὐ- 

παρέδωκεν ὑπὸ τὰς χεῖράς σου χυριεύειν πάντων" σὺ εἶ 
’ὔ ϑι. 2 Ν ΄ ’ὔ , 

βασιλεία ἐλάτ]ων σου, χαὶ τρίτη βασιλεία ἄλλη 

Καὶ βασιλεία τετάρτη ἰσχυρὰ κὶ ὡς ὁ σίδηρος, ὥσπερ ὁ σί- 

ε ε ΄ ἰων 3 ’΄ 

κ ὡς ὁ σίδηρος πᾶν δένδρον ἐχχόπ]ων' χαὶ σεισϑήσεται πᾶσα ἡ γῆ. 

χαϑάπερ εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον 

Καὶ οἱ δάχτυλοι τῶν ποδῶν μέρος μέν τι σιδηροῦν, μέρος δέ τι ὁςρά- 

καὶ μέρος τι ἕςαι συντετριμμένον. Καὶ ὡς εἶδες 
ρ 27 3 ’’ 3 ’ 2 

συμμιγεῖς ἔσονται εἰς γένεσιν αγϑρώπων, ἐχ 

ρω 3, ρ 3 4 [ν 3 ἈΝ [4 ΄ ’, ρῷ ,». 

ἔσονται δὲ ὑμονοῦντες, ὅτε εὐνοῦγτες ἀλλήλοις, ὥσπερ ἐδὲ ὁ σίδηρος δύναται συγχραϑῆναι τῷ 

3 ΄ 

ὀςράχῳ. 
΄- 9 ἴων ’᾽ ρο ’΄ Ϊ4 ΄ 

Καὶ ἐν τοῖς χρῦνοις ΤΩν βασιλέων τἄτων, φήσει 0 Θεὸς τοῦ δραγξ βασιλείαν ἄλλην, 

ἰν 4 9 3.5 ΄“ 3 
ἰγ 

4 3 9 . 

ἥτις ἔςαι εἰς τοὺς αἰωνας, χαὶ οὐ φϑαρήσεται, χαὶ αὕτη ἡ βασιλεία ἄλλο ἔθνος οὐ μὴ ἐάση, 

πατάξει δὲ χαὶ ἀφανίσει τὰς βασιλείας ταύτας; 
ε΄ ὅ,» » ϑι ΄ 2, » 

ἑώρακας ἐξ ὄρους τμηθῆναι λίσον ἄνευ χειρῶν, 
“ς Ν - » ς Ν ΄ ε ΝᾺ ε 

χαλχὸν, χαὶ τὸν ἄργυρον, χαὶ τὸν χρύσογ' ὁ Θεὸς ὁ 

ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν' 

βασιλεὺς “πεσὼν ἐπὶ πορόσωπον χαμαὶ, 

δὰς ποιῆσαι αὐτῷ. Καὶ ἐχφωνήσας ὁ βασιλεὺ 

ὑμῶν Θεὸς τῶν Θεῶν, χαὶ Κύριος τῶν βασιλέων, 

δηλῶσαι τὸ μυςήριον τϑᾶτο. 

δωρεὰς μεγάλας καὶ πολλᾶς, 

Ν ΄ Ν» 

χαὶ συνηλοίησε τὸ ὀφρΟΧΟν, 

΄- 9 Ν νφ-ν Ν ψνςεε ’ ΄ 

χαὶ ἀχριξὲς τὸ ὅραμα, καὶ πσιςή ἢ τῶτϑ ΧρΙσιᾳ. 

ς 5 ἈΝ ΄ 9 Ν 9." ’ 

χαὶ αὐτὴ ςήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καϑάπερ 

τὸν σίδηρον, καὶ τὸν 
7 3 ’ φ ρὸ 329 7 95 » 

μέγας ἐσήμανε τῷ βασιλεῖ τὰ ἐσόμενα ἐπ 

Τότε Ναξουχοδονόσορ ὁ 
2 ρ᾿ Ἂν  »» »ἷεοἮ ΄ Ν, 

προσεχύνησε τῷ Δαγιῆλ, καὶ ἐπέταξε συσίας χαὶ σπον- 

ς πρὸς τὸν Δανιὴλ εἶπεν, ἐπ᾿ ἀληϑεῖ ἐςὶν ὁ Θεὸς 
ες 9» ’ὔ’ 4 Ν ΄ [Ζά 9 ΨΥ 

ὁ ἐχφαίνων μυςήρια χρυπ]ὰ μόνος, ὅτι ἐδυνάσϑης 
’΄ ε Ν ’ “΄, Ἀ ΄ Ν Ν, 

Τότε ὁ βασιλεὺς -- Ναξουχοδονόσορ Δανιὴλ μεγαλυνας, χαὶ δὲς 

χατέςησεν ἐπὶ τῶν πραγμάτων τῆς Βαξυλωνίας, καὶ ἀπέδειξεν αὐ- 

τὸν ἄρχοντα καὶ ἡγόμενον πάντων τῶν σοφιςῶν Βαξυλωνίας. Καὶ Δανιῆλ ἠξίωσε τὸν βασιλέα 

ἵνα καταςαϑῶσιν ἐπὶ τῶν πραγμάτων τὴς 

ἦν ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ. 

Βαξυλωγίας Σεδραχ, Μισᾶχ, ᾿Αδδεγαγώ" χαὶ Δανιὴλ 

κ ἙΎΟΥΣ ἐχτωχαιδεχάτου  Ναξεχοδονόσορ βασιλεὺς --- διοιχῶν πόλεις χαὶ χώρας χαὶ ππάνϊας 

τοὺς χατοιχδν]ας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ Ινδιχῆς ἕως Αἰϑιοπίας,“ ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, 

ὦ “,΄᾿ῴΦΩ ΝΜ 3 Ὁ “ ᾿ 

τῆς ππηχῶν Ἐξ' καὶ ἔσησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ τῷ “περιξόλου χώρας Βαξδυλωνίας. 
᾽ ας ; ’ὔ ΄ος ᾽ὔ ρὸ 3 ΄’ Ὡ “᾽ 

δονόσορ βασιλεὺς -- βασιλέων, χαὶ χυριεύων τῆς οἰχουμενὴς ολῆς, 

“ἢ ΝΜ ἍΝ Ν, 
“͵Ἅ᾿ε ΄ 

τ πάντα τὰ ἔϑνη καὶ φυλὰς καὶ γλώσσας," σατράπας, ςρατηγοῦς, τοπάρχας, καὶ ὑπάτες, 

τὸ ὕψος αὐ- 

Καὶ Ναξουχο- 

ἀπέςειλεν ἐπισυναγαγεῖν 
δι.- 

ΝΝ ς Ὁ 5.ϑ,. 9 92 ρο 

ρ 3 

οἰλητὰς, καὶ τὲς ἐπ᾿ ἐξεσιῶν χατὰ χώραν, χαὶ πάντας τὸς χατὰ τὴν οἰκουμένην, ἐλϑεῖν εἰς τὸν 

ΧΧΧΥῚ. καὶ τὴν κρίσ. δὲ] 4 εἰἰανι ταλίοπενι εὐμς ϑυῦ. ΜΕαιοΙ. 

ἐπὶ τῷ βασ.} εογᾶπι τέρε ὅγτ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΧΝΠΙΙ. οἰκουμένη" Ῥοΐξ Βαης νοσεπὶ ποη ἀἰπίπριϊτ, [δὰ οοη- 

Ταμρῖς ἐᾶπὶ οὰπὶ (44. 88. 
ΧΧΧΙΧ. ἐλαάτἝων σου] κείπμε ἐμο ϑυτ. ΜΙ άϊοὶ, 
ΧΙ... ὁ δαμαζων) ἡπκπιαπς ϑυγ. Μεαϊοὶ. καὶ ὶὰ ὡς ὁ σίδηρος) 

χς εἰ βομ ἤέγναπι συτὰ πιεϊοθεῖο ᾿ς Δι )πέϊο, ϑγτ, ΜεαιοΪ. 

ΧΙΙ. κ καὶ τοὺς δακτ.} ῥγατηϊτῆς ᾿ς, εε Τυ )υπρὶς τηεϊο είατη 

ϑγγ. Μεάϊοὶ. ἔςα!] ἐγ. Ἐχ τααϊϊοε ξειγὶ ἐγὶε 5γγ. Μεαϊοὶ. 

α ὅγζ. Μεάϊοὶ. 

ΧΙΙ1. δέ 25] , ὅγγ. Μὲεάϊοὶ. 

ΧΙΙ͂Ι. ἅμα] κ ϑγυ. Μεάϊοι. ὠ εἰς γένεσ.} ἐπ βεμεγαίίοπε ΚΥγ. 

ΜΜεάϊοὶ. ὅτε εὐνοῦντ.] α (ἰῇ ξοτῖδ οστανεγῖς Οοϊαῖου (οαϊςΪ5) 88. 

ὁ σἰδηρ.} χ ὃ 88. 

ΧΙΙΥ. τότων] ὑἤογπηισι 5γυ. Μειοὶ, 

ἅμα] 

τοὺς αἰῶνας τ] Λεεσμΐηρι 

ϑγτ, Μεάϊοϊ. αὕτη} ἦος ϑυτ. Μεαϊοϊ. 

Μεάϊοι. αὐτὴ) ἑρβωπ δγγ. Μεαῖοὶ. 

ΧΙ. ἡ τάτε χρίσ.} ἱπέεγργοιαιο οἦμς 57. Μεαϊοϊ. 

ΧΕΙ. χαμαὶ) α ὅνζ. Μααϊοὶ. 

ΧΙΝΊΠ. κατέςησ.} εοη είεκῖν ἐσὲ ϑυτ. ΜΘΙΟΙ. 

ἐεγγς Βαῤγίομὶς ὅ5γτ. Μεάϊοὶ. 

Μεάϊοὶ. 

ΧΙΙΧ. τῆς Βαξυλ.} Βαῤνίοπὶς ὅγτ. Δ εαϊοὶ. 

ἐεπαφο ὅγι. ἄεαϊοὶ. 

ἐχση} γεἰϊμαημεοὶ ὅτ. 

τῆς Βαξυλ.Ἷ 

Βαξυλ. 2] Τοιγε Βαῤρίοπὶς ὅγ7. 

᾿Δξϑεν.] εἰ 4ὁ- 

Ι. αὐτῆς πηχῶν] Ἔ εἐζηκονταὰ καὶ τὸ ὥλατος αὐτῆς “σηχεῶν 88. 

-Ἐ εδάετη ϑγγ. Μεάϊοὶ. Ηας ἴῃ τεχὰ ὥτοο εὐϊο ἔπε ἀυρῖο εχ 

ὁμοιοτελευτῷ οπι! ἃ {πεταηΐ, 

ΤΙ. καὶ φυλ.] α καὶ 88. ςρατηγ.} καὶ σρᾶτ. 88. 

χώραν] ἐπ οπιπὶ γερίοαε ϑ5γτ. ΝΙεαΙοΪ. ᾿ 

δ 

κατὰ 

ΚΕΦ, 

36.» 

48. 

39: 

40. 

χαὶ τοὺς δαχτύλους, μέρος μέν τι ὀςράκου χεραμιχϑ, μέρος 4. 

δέ τι σιδήρου, βασιλεία ἄλλη διμερῆς ἕςαι ἐν αὐτῇ, 
43. 

48. 

44. 

45. 

47. 

48. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο΄ 
ΚΕΦ. 1. : . 

3: ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος τῆς χρυσῆς, ἣν ἔςησεν Ναβεχοδονόσορ ὁ ὁ βασιλεύς. καὶ Τότε συγήχϑησαν 

8. ἔςησε Ναξουχοδονόσορ κὶ ὁ βασιλεὺς κατέναντι τότε. 

. Χαλδαῖοι διέξαλον τὰς ᾿Ιδδαίες" Καὶ ὑπολαξόντες εἶπον καὶ Ναξεχοδονόσορ τῷ βασιλεῖ, χύριε βασι- 

. λεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζησι. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

: σοβ βασιλεύς. 

. ἐμδληϑήσεται εἰς τὴν κάμινον τῇ “πυρὸς τὴν χαιϊομένην. 

ὕπατοι, φρατηγαῖ, ἰύλε το νος ἡγόμενοι, τύραννοι ἐεγσλοι ἐπ᾿ ἐξουσιῶν, καὶ πτάντες οἱ ἄρχοντες 
τῶν χωρῶν, τ8 ἐλυεῖν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς εἰκόνος, ἧς ἔφησε Ναξουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς“΄ 
 χαὶ ἔφησαν οἱ ποροσγεγραμμένοι κατέναντι τῆς εἰχόνος καὶ ἧς ἔςησε Ναξδουχοδονόσορ΄ Καὶ ὃ 

΄ »,.. “4 “,Ψ ε. ΄ 2 } Ν Ν κ᾿ ο 2 . χήρυξ ἐκήρυξε τοῖς ὄχλοις, ὑμῖν “σπαραγγέλλεται, ἔθνη, καὶ χώραι, λαοὶ, καὶ γλῶσσαι, Οτ᾽ ἂν 
2. “ "“ ἴω ᾽ ΄ Ν Ζ΄ Ν ΄ , 
ἀχὅσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγίος, σύριγίος, χαὶ κιϑάρας, σαμβύκης, χαὶ ἸῬΑΛΤΉΡΙΒ, συμφωνίας, 

χαὶ ππαντὸς γένες μϑσιχῶν, “πεσόντες προσκυνήσατε τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ, ἣν ἔςησε ΝΝαδεχοθονό-: 

Καὶ σᾶς ὃς ἂν μὴ πεσὼν πτροσχυνήσῃ, κ᾿ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμξαλᾶσιν αὐτὸν εἰς τὴν 

χάμινον τῇ “συρὸς τὴν χαιομένην. Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείγῳ, ὅτε ἤχεσαν “πάντα τὰ ἔϑνη τῆς φω-. 
ἰδὲ ἰων ’ Γ. . ΄ 7 Ν 9» ’΄ ΄ Ν ΄ ΄, Ν᾿, Ν Ἅ, 

γῆς τῆς σάλπιγίος, καὶ σύριγγός τε, χαὶ χιϑάρας, σαμξύχης τε, καὶ ψαλτηρίου," χαὶ παντὸς ἤχε 
ρ᾿ ΄ ΄ χ..λ Ν “" ἱ ᾿ ρ᾿ ᾽ ρ ᾿ς  ΡΦ 

μουσιχῶν, ππίπϊοντα πτάντα τὰ ἔϑνη, φυλαὶ, χαὶ γλῶσσαι, προσεκύνησαν τῇ εἰκόνι τῇ χρυδῆ, ἣν͵ 

Ἔν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ προσελθόντες ἄνδρες 

Σὺ, βασιλεῦ, ππροσέταξας χαὶ ἔχρινας, ἵνα σᾶς ἄνθρωποι, ὃς ἂν 

ἀχάση τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγίος, καὶ σύριγγό ὶ σαμξύ ϑάρ λτηρίου,΄ χαὶ ἢ τῆς φωνῆς τῆς γΐος, καὶ συριγγὸς τε, χαὶ σαμδύχης, χκιϑάρας, ψα τηρίου, χαὶ “αν-- 

τὸς ἤχου μεσιχῶν, ππεσὼν ππροσχυνήση τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῆ" Καὶ ὃς ἄν μὴ πεσὼν «πτροσχυνήσῃ, 
Εἰσὶ δέ τινες ἄνδρες ᾿Ιουδαῖοι, ἃς χατέ.: 

9. "» ρ ΓΑ ἰδὲ ᾽ 5, ΗΝ 9 ης ον 3 ΓῚ 9 3 7 

ςησας ἐπι τῆς χωρας τῆς Βαξυλωνίας, Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, ᾿Αξδεναγώ, οἱ ἄνθρωποι ἐχεῖνοι ὃχ ἐφοξή.-- 

νησάν σοὺ τὴν ἐντολὴν, χαὶ τῷ εἰδώλῳ σου ἐχ ἐλάτρευσαν, χαὶ τῇ εἰχόνι σοὺ τῇ χρυσῆ, ἧ ἔςη- 
σὰς, οὐ πτροσεχύνησαν. Τότε Ναξβχοδονόσορ ϑυμωσεὶς ὀργῇ προσέταξεν ἀγαγεῖν τὸν. Σεδρᾶχ,, 

Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγώ- τότε οἱ ἄνθρωποι ἤχϑησαν πρὸς τὸν βασιλέα. Οὖὗς χαὶ συνιδὼν Ναξεχο- 

δογόσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς, διατὶ Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγῶ, τοῖς ϑεοῖς με ἃ λατρεύετε, 

χαὶ τῆ εἰχόνι τῇ χρυσῆ, ἣν ἔςησα, οὐ πτροσχυνεῖτε ; Καὶ γῦν εἰ μὲν ἔχετε ἑτοίμως ἅμα τῷ ἀκό- 
σαι τῆς σάλπιγίος, κὶ σύριγγός τε, χαὶ χιϑάρας, σαμξύχης τῇ, χαὶ Ψαλτηρίε, χαὶ συμφωνίας," 

χαὶ παντὸς ἤχου μεσιχῶν, “πεσόντες “προσχυγῆσαι τῇ εἰχόγ! τῇ χρυσῆ, ἢ ἔςησα' εἰ δὲ μήγε, 
γινώσχετε, ὅτι μὴ ππροσχυνησάντων ὑμῶν, αὐϑωρὶ ἐμξληϑήσεσϑε εἰς τὴν χάμινον τῇ πυρὸς τὴν. 

᾽7ὔ “-ο ρ3 Ν 3 ρμ, ς "᾿"Ὁ ᾽ ων [ὲ ϑ ᾽ Ἂς ἯΝ 

χαϊομένην" χαὶ “τοῖος ϑεὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν μου ; ̓ Αποχριϑέντες δὲ Σεδρᾶχ, Μι- 

χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς ἐπὶ τῆ 

ἐπιταγῆ ταύτη ἀποχριϑῆναί σοι. Ἔς!; γὰρ Θεὸς “- ἐν ἐραγοῖς εἷς Κύριος" ἡμῶν, ὃν φοξόμεϑα, 

ὅς ἐς! δυνατὸς ἐξελέσϑαι ἡμᾶς ἐκ τῆς χαμίνε τῇ πυρὸς κὶ τῆς χαιομένης,΄ χαὶ ἐκ τῶν χειρῶν σϑ, 
βασιλεῦ, ἐξελεῖται ἡμᾶς. Καὶ τότε φανερόν σοι ἕςαι, καὶ βασιλεῦ,΄ ὅτι ὅτε τῷ εἰδώλῳ σα λα-: 
τρεύομεν, ὅτε τῇ εἰχόγι σοὺ τῇ χρυσῆ, ἣν ἔςησας, οὐ τοροσχυνβμεν, 

σᾶχ, ᾿Αδδεναγὼ, εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ναξουχοδονόσορ, βασιλεῦ, οὐ 

Τότε. Ναδρουχοδονόσορ͵ 

ἐπλήσθη συμξ, καὶ ἡ μορφὴ τῇ ππροσώπϑ αὐτῇ ἡλλοιώνη ἐπὶ Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, χαὶ ᾿Αδδεναγὼ, 

χαὶ ἐπέταξε χαῆναι τὴν χάμινον ἐπ]απλασίως, παρ ὃ ἔδει αὐτὴν χαῆναι" Καὶ ἄνδρας ἰ ἰσχυροτάτες 

τῶν ἐν τῇ δυνάμει ἐπέταξε συ ππνο, σᾶῦται κε Τὸν Σεδραχ, Μισᾶχ, ᾿Αξδεναγὼ," ἐμδαλεῖν εἰς τὴν 

χάμινον τῷ “συρὸς τὴν χαιομένην. Τότε οἱ ἄνδρες ἐ ἐκεῖνοι συνεποδίσϑησαν ἔχοντες τὰ ὑποδήματα 

αὐτῶν, χαὶ τὰς τιάρας αὐτῶν ἐπὶ τῶν χεφαλῶν αὐτῶν, σὺν τῷ ἱματισμῷ αὐτῶν, χαὶ ἐδλήϑησαν 

ΧΙ]. τῆς Βαξυλ.} Ξαῤνίομὶ: ὅγτ. Μεάϊοϊ, 

δεήγας, Μρωαεὴ ὅγν. ΜΕεαϊοὶ. 

ΧΥ. μὲν] α 88. τῇ χρυσῃ] υἱ τηεϊοδείτπι ἢΙθ] 1 πρὶῖ, ἰΐὰ 
φυοφις οδείηην ῥγαβπητς ἢἷ5 νοσϊδυ5 5.γ. ΜΘαοΙ. τὴν χαιομ.} 

ΠῚ. τύραννοι μεγάλοι ἐπ᾿} ἡνγαπηὶ, πιαβηαῖσε αὶ εὐασπέ ἐπ δυτ. Σεδρῶχ, Μισὰχ] 

ΜΙεάϊοΙ. τοῦ ἐλϑ.] α ὅ5υτ. Μεαΐοὶ. “ὸ καὶ ἔρησαν οἱ προσγε- 
γραμμένοι κατέναντι] “Ὁ φιὶ απίεα ἀφ(εγίρεὶ μέ αι : 6ὲ βείεγμπι ἱπ 
εοπ βοῦζα ὅγζῖ. Μεάϊοὶ. Μαῖα χυϊάεπη, πἰἢ φυοά πιειοδείιπι {Πιρρ]εαῖ, 
80 πιοηεαῖ ἰἐρεπά. οὔξ ἰπ Οτρεςο τρογεγραμμένοι. 

ἍΙ. κα αὐτῇ τῇ ὥρᾳ] 8. δς ῥγάπιϊεις, εἴ τπείορείαπι ΤᾺ] αηρίς, 
ογγ. Μεαϊοὶ. τὴν καιομέν.} αγάϊεπιῖς 5γγ. ΜεαΙοὶ. 

ΨΙ1. τε] α ϑυυ. Μεῦϊοὶ. χς ὁ βασιλεὺς} μῖ5 Ἀ( ργαυη αι, 
εἴ τπεϊτοδείιτι {Ὁ δ) υτιρσίς, ϑγτ. Μεάϊο. κατίν. τάτε] ἐπ᾿ εοη ῥεδῃ 
εὐνς ὅυτ. Μοίϊοὶ. 

ΙΧ. ὑπολαξ.] γεφῥοπάεπίο: 5γτ. Μεάϊοῖ. ὃς Ναδ. τῷ βασ.] 
᾿ΐ5 ὃς Ῥγαπιῖς, οἵ τηοτοδείυπι ἐπ θ] υπρὶς, δυγ, ΜΙ σοί. 

Χ. ψαλτ.]} εἱ ϑιαλεν ϑνυτ. Μεάϊοί. 
ΧΙ. ἐμδληϑήσετ.) ἰηϊεδς ΔῈ ὅγτ. Μοὶ. 

σνἰεπις ὅγτ. Μεάϊοϊ. 

Ἁ ᾿ 

τὴν καιομένην] 

αγάομς ϑγνυ. ΜΙ ΘΩΠο]. 
ΧΝ]. ἡμεῖς] α ὅυτ. Μεήϊοὶ. 
ΧΥΠΙΠ. Καὶ τότε φανερόν δοι ἔςαιἿ εἰ “κης πιαπϊοδωνι βεὶ Τ τι. 

4υἱ Ρεῦ Βοὺ σοπιπα τὰς ὁ ρεπε δὰ νεΐδυπὶ Ἔχρεη. δὰ βασιλεῦ 4] 

α Τοῆ. λατρεύομεν] )απιμίαδίπιμν Τοτῖ. τροσχυνδμ..} αιἴονα- 

δέει, Το. 
ΧΙΧ. Σεδρ. Μισ. καὶ ᾿Αθδ.} πῶς οὐπὶ ἃς ἔρια ὅυγ. Μεαίοὶ, 

ἐπέταξε] “ει αυῖε ϑυτ. Μεαῖοί. 
ΧΧ, τὴν καιομ.} ανάσπης ὅγτ. Μαδιοί. 

ΧΧΙ. ἐδληήϑ.} ἐ)εδιὶ βιπὶ ὅ5γγτ. Μεάϊο!. χκάμ. ὃς τοῦ πυρὸς 

τὴν χκαιομ.} ,όυηεον ἰσηὶς ὃς αγήξεπίΐτ ιν (ηῆς) ὅνυτ. Μεάϊοί. 

ἈΠῸ 



ΔΑΝΙΗΛΔΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Ο. 
- 

ΚΕΦ. 

ΤΉ χς νὰν ζ Ἐπειδὴ τὸ πιρόσταψμα τῷ βασιλέως ἤπειγε, χαὶ ἡ 
εἰς τὴν χάμινον καὶ τ πυρὸς τὴν ΧΑΙΟΜΕΡΊν. Ἐπειδὴ τὸ πρρόσταγμ γε, Χαὶ ἡ 42. 

.}( ε΄», ς ΄ , 

χάμινος ἐξεκαύϑη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπ]απλασίως, καὶ οἱ ἄνδρες οἱ προχειρισϑέντες, συμποϑὶ-. 
3 9 δ “ 4 . 

: ἐς ἃ ΄ ᾿ ζω. ἐνεξάλ ἰς αὐτήν. Τοὺς μὲν ὃν ἄνδρας, τοὺ χαμίνω. ἐνεδάλοσαν εἰς μ γ Τοὺς 
δαντες αὐτὸς καὶ προσαγαγόντες Τῇ ΧΡξ Ὁ). 5, . Γ΄ - μία ἐγεπί σε χαὶ "τῆ 
συμποδίσανϊας τὰς περὶ τὸν ᾿Αζαρίαν, ἐξελϑδσα ἡ φλὸξ ἐκ τὴς καμίνϑ ἐνεπύρισε Χαὶ ἀπεχὶξινεν' 

ρ" »," ΄ ε “ "Ἢ ὡππτδς 

- Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀχᾶσαι τὸν βασιλέα ὑμνᾶντων αὐτῶν, χαὶ ἑςὼς 
αὐτοὶ δὲ συνετηρήνησαν. 

24. 

ἐθεώρει αὐτὸς ζῶντας“ τότε Ναξουχοδονόσορ : βασιλεὺς ἐναύμασε; καὶ ἀνέςη σπεύσας, καὶ 

εἶπεν τοῖς φιλοῖς αὐτϑ, -“ αὶ οχὶ ἄνδρας τρεῖς ἐξάλομεν εἰρ βεσον᾿ σε πυρὸς πεπεδημένους χαὶ 

εἶπον τῷ βασιλεῖ, ἀληθῶς, βασιλεῦ. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, ἰδὲ ἐγὼ ὁρῶ ἄνδρας τέσσαρας λε- 2ς. 

λυμένους περιπατδντας ἐν τῷ πυρὶ, καὶ φϑορὰ ἐδεμία ἐγενήνη ἐν αὐτοῖς, καὶ ἡ ὑρασις τ τε- 

τάρτου ὁμοίωμα ᾿ Αγγέλου Θεᾶδ. Καὶ προσελθὼν : βασιλεὺς πρὸς Τὴν ὑὐν τῆς χαμίνα 
καὶο- 26. 

μένης τῷ πυρὶ, ἐχάλεσεν αὐτὰς ἐξ ὀνόματος, Σεδραχ, Μισάχ, Ἀξύμαγο; τ παῖδες τοῦ Θεᾶ 

τῶν ϑεῶν τῷ ὑψίςου, ἐξέλθετε ἐχ τῷ πυρός" ὅτως ὅν ἐξηλνον οἱ ἄνδρες ἐχ μέσου τὸν ἀύρο, 

Καὶ συνήχϑησαν οἱ ὕπαϊοι, τοπάρχαι, χαὶ ἀρχιπατριῶται, χαὶ οἱ Φίλοι τϑ βασιλέως, καὶ ἐϑεώ- 27. 

ροὺν τὰς ἀνθρώπους ἐχείνας, ὅτι ἐχ ἥψατο τὸ πῦρ τῷ σώματος δι το τε αἱ τρίχες αὐτῶν οὐ 

χατεχάησαν, καὶ τὰ σαράξαρα αὐτῶν ἐχ ἠλλοιώϑησαν, δδὲ ὀσμὴ τῇ πυρὸς ἦν ἐν αὐτοῖς. τ 428. 

λαδὼν δὲ Ναξουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν; εὐλογητὸς Κύριος τ Σεδραχ, Μισαχ, Αδδεναγὼ, 

ὃς ἀπέςειλε τὸν γΑγίελον αὐτᾷ, καὶ ἔσωσε τὰς παῖδας αὐτῶ, τοὺς ἐλπίσαντας ἐπ᾿ αὐτῦν' τὴν 

γὰρ προσταγὴν τῇ βασιλέως ἠθέτησαν, χαὶ “παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν Ῥ εἰς ἐμπυρισμὸν," 

ἵνα μὴ λατρεύσωσι μηδὲ ποροσκυνήσωσι ϑεῷ ἑτέρῳ, ἀλλ᾽ ἢ τῷ Θεῷ αὕτων. Καὶ γὺν ἐγὼ χρίνω, 39. 

ἦα πᾶν ἔϑνος, χαὶ πᾶσαι φυλαὶ, καὶ πσᾶσαι γλῶσσαι, ὃς ἂν βλασφημήση εἰς τὸν Κύριον τὸν 

Θεὸν Σεδρᾶχ, Μισὰχ, ᾿Αδδεναγῶ, διαμελισϑήσεται, καὶ ἡ οἰχία αὐτᾶ δημευϑήσεται, διότι οὐχ 

ἔς, ϑεὸς ἕτερος, ὃς δυγήσεται ἐξελέσϑαι ὅτως. Οὕτως ὅν βασιλεὺς τῷ Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, ᾿Αξ- 30. 

δεγαγὼ, ἐξουσίαν δὲς ἐφ᾽ ὅλης τῆς χώρας, χατέςησεν αὐτὰς ἄρχοντας" καὶ ᾿Αρχῆ τῆς Ἔπιςολῆρ' 31: 

Ναξουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, χαὶ γλώσσαις, τοῖς οἰκᾶσιν ἐν πάσῃ τῇ 

γῆ, εἰρήγη ὑμῖν πληϑυνν εἰη. Τὰ σημεῖα χαὶ τὰ τέρατα, ἃ ἐποίησε μετ ἐμᾷ ὁ Θεὸς ὁ ὕψιςος, 32. 

ἤρεσεν ἐγαντίον μου ἀναγ[εῖλαι ὑμῖν, Ὡς μεγάλα χαὶ ἰσχυρά" -- ὡς μεγάλη καὶ ἰσχυρὰ ἡ βα- 33. 

σιλεία αὐτῇ," ἡ βασιλεία αὖτ, βασιλεία αἰώνιος, ἢ ἐξουσία αὐτῇ εἰς γενεᾶν καὶ γενεάν. 

ς ἙΤΟΥῪΣ ὀχτωχαιδεχάτου τῆς βασιλείας“ Μαξουχοδονόσορ εἶπεν, εἰρηνεύων ἤμην ἐν τῷ οἶχῳ τ. 

μου, χαὶ εὐθηνῶν ἐπὶ τῷ ϑρόνου μου" ᾿Εγύπνιον εἶδον, χαὶ εὐλαξήϑην, καὶ φόξος μοι ἐπέπεσεν. 2. 

Ἐπὶ τῆς χοίτης μ8 ἐχάϑευδον, καὶ ἰδὰ δένδρον ὑψηλὸν φυόμενον ἐπὶ τῆς γῆς" Καὶ ἡ ὅρασις αὖτ 7.8. 

μεγάλη, χαὶ οὐχ ἦν ἄλλο ὅμοιον αὐτῷ. Οἱ χλάδοι αὐτῷ τῷ μήἥχει ὡς ςαδίων τριάκοντα, χαὶ ὑπο-- 9. 

ΧΧΙΙ. Ἐπειδὴ] φωία ὅγτ. ΜεάϊοΙ. οἱ ἄνδρες οἱ ττροχ,.] υἱνὶ ἐ]]ὶς 

φεὶ ἀεϊεδι βιπὶ ϑγύ. Μεάϊοί. ἐνεδαλ.} ἐπεμήψουμηι ἐϊδος ὅγγτ. ἸΜΕάΙοΪ. 
ΧΧΙΨ. “ὦ καὶ ἐγέν.---ζῶντας} μαεο εἴ 4116 Ἰΐς ἱπτεηασεηξ Τὰ πὶ 

(Ὡδ οὔεῖο τάτη ἴῃ Οταοσ τῶν ὁ τοχῖυ, εἰ (οάϊοε ε]5 88 πηεο, 4Ὧπ| ἱπ 

Ψεγοπε ὅγι. Μεαϊοί. [εἀ ονείιπι ᾿ῃ Οβεοἷβ νοοὶ καὶ πο5 ὈγϑΠη ἤΠΠηι8, 

ὀγαιῖπι δἰ πεγραίμν ὅγγ. ῬΜεάϊοὶ. δημευϑήσετ.} ἀϊγιρίαίων γι. Με- 

ἀϊοὶ. δυνήσετ.} οί: ϑγτ. ἩεάοΙ. 
ΧΧΧ. βασιλ.] ο βασιλ. 88. 

ΧΧΧΙ. κα ᾿Αρχὴ τῆς Ἐπ.] α 5γ1. Μεϊοί. Ναδεχ.} κς Να- 

τ δ 
ον Ε 

ὍΣ, 

] ὶ 
᾿ 

: 
: 

-- “τ 

υῖα ἦα εχειηρίατία ἀϊέτα εὐτῇ ργαπλϊτδηξ νοςῖδυ5 φυϊδυίάδπι δηΐεοε- 
ἀεπέδθυ5. (ἰπ ἤπε (οἰϊ. Ὠγπιπὶ ἔτϊαπὶ ρυιεγογιπι) εἰ σοπημεπί εὰπὶ ἰπ46 

Ρεΐ οπιηΐα μας τῶν ὁ νετθα, υἵαιιε δά πηεϊονεΐαπι ροίξ νοσεπὶ ζῶντας. 
Ἡαδεῖ επἰπὶ Ἑαϊῦο ἢς, “ὦ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων, καὶ ἐγένετο 
ὅς. εἴ οπιηΐα δάεο ἔμηΐ {Ὁ ἐεοάφῃῃ ἤρπο. Ετ ἴα φυοαια μαθεῖν ἰπ 
Οοά. 88 πιεο, εἰ Νεγῆοπε 5γγ. Μεάϊοὶ. κὸ Χὶ ἐχὶ] 'ὰ ποππὲ 801. 
Μεάϊο. βασιλεῦ) εἴξ πος, ἱπ Ἑάϊίοπε, εἰ Οοάϊοε 88 πιεο, εἰ  εῖ- 
ἤοῃε ὅγζ. Μεάϊοὶ. δάμυο {Ὁ κΧζ, πες πριιππὶ ἤπαϊα ἱπίογνηϊς πιῇ ῥοίξ 
βασιλεὺς ἴῃ σοπιπιᾶῖε {ἐχιεμίε. 

ΧΧΨ. στεριπ. ἐν τῷ τυρὶ] εἰ ἀεαπιδμίαπίες ἐπὶ ἰρίο ἱρπε ὅγγύ. Με- 
αἰοί. 

ΧΧΨΝῚ. τοὺ ὑψις.] ἐχεεϊ ὅτ. Μοάϊοί. 

δγγ. Μεαΐοϊ. 
ΧΧΝΊ. τὰ σαράξαρα] “αναδαίαᾳ ὅ5γτ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΨΊΠ. Κύριος} Τονμῖπκς εις ὅγτ. Μϑάϊοὶ. 

5γύ. ΜεάϊοΙ. ἐἐλπίσαντ.} ελπιξοντας 88. 
ΧΧΙΧ. ᾿Αξὃ.] εἰ “464. ὅ5γτ. Μεάϊΐοὶ. 

οἱ ἄνδρ.} ἡ οἱτὶ 

᾿Αξδ.} εὐ «4. 

διαμελισϑήσετ.} πιέπι- 

ὀποελοιοποίον, εἰ ςοητίπυας Αἰεήέουμη, υἱ δῖ ἴῃ Οἰαοῖὶβ, μεγ τοῖα πὶ σΟΙῺ- 

τη, ὅυζ. Μδαϊοὶ. 

ΧΧΧΙΙ!. ὁ ὕψις. ἐχεεῖμις ϑγτ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΧΙΙ. Ως μεγάλα καὶ ἰσχυρὰ] {0 δ ςοπιϊπιιδῖο πδς μαθεῖν, 

αὐ ὅτ ἴῃ Οταοὶς, ὅγε. Μεάϊοὶ. Οὐυοά ποίειυγ ΡὈΓΟΡΙΕΓ (εᾳυεπιῖα. 

“» ὡς μεγάλη καὶ ἰσχυρὰ ἡ βασιλεία αὐτὰ “1 μιάες νερὰ (φυΐδυ», 

Ἰίσες ἴῃ ρεΐίοάο οὑπὶ κξ εὔδιαπυπι ςοπιϊπυαῖο ἤηϊ Πρμαῖα, μεθ ΠΉΚΗΓΩΣ 

ἴῃ ἴεχῖα ΟἼοθοο κὸν εἴ ἥρπυπὶ ἤμδὶς {8} οἶτασ) κα 5 .Γ. Μεάϊοὶ. γενεῶν 

εἷς.7 Διθ)ῖεῖς ἄρπυπι, φυο αἰξεγϊοἱ νἱτη οἰδυάδῖ, 5γγ. Μεαϊοὶ. 

1. εἰρην. ἤμ.] φμμηὶ ἐπ βάᾶσε εἤέπ 5Υ7. Μεΐϊοὶϊ. εὐϑηνῶν] εὖ- 

ϑυνων 88. 
11. Ἐνύπν. εἶϑ.1 κ 88. Οὐαῖυον 44. οοπιπιαίδις ἀρυιὰ ὙἈοοά- 

ΠΪΠ1 ἀρυὰ τὰς 6 τείροπάεϊ. 

ΨΙΙ. Ἐπὶ τῆς κοίτ. μου} χς ΤῊ. μιρεν ομδιϊε πιξμπὶ ἡ ὅγγ, Δίε- 

ἀϊοϊ. καὶ 151] α ὅγε. Μεάϊοὶ. 

Ψ]ΠΙ. καὶ ὅρασις] )γαδνγα ἴῃ ἴεχῖι, εἴ ἴῃ τηλγρὶπε μαρεῖ νοοέπὶ 

᾿Οτἴαοδπι ϑράσις (οοιτιρταπι; αἱ Ραΐεπι; εχ ὅρασις) 57. Μεάϊοὶ. 

--- 

τ ἀπ κα 

ἐς αλον στ ΓΝ πω. ᾿ Μ ΕΒ στ ψὐ Ὁ τ ρὲ 

κῶν ΠΣΕΕΤΥΝΝ μος μὰ απ τ ν- 

τι τ τιπ αἰ ππ Ὡπ::3 
κότας περετι πρτοναπι Σ ατατιρι Σ 

με τ δεν πον ΘΓ ἐπ; 

το τ στον τς ΟΣ ῊΝ νι, βοῦν. 
αι ὦ . πρὶ» 

νας τ. 

.- 
ἔπρλεας 
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΄ 3 ὁ 2 7 7 “,,ῴἂῷΡῴόΩῳ͵ ρΦ ' Ν ρῶ δῷ χάτω αὑτὰ ἐσχίαζον πτάντα τὰ ϑηρία τῆς γῆς, καὶ ἐν αὐτῷ τὰ «ὠετεινὰ τὸ ὅρανξ ἐνόσσευον" ὃ 
Ν 2 "Ὁ Ν Ν 2 . Ρ» φρο ρὸ 6, Στ ρ᾿ χαρπος αὑτῇ “σολὺυς χαὶ ἀγαῦος, χαὶ ἐχορήγει πιᾶσι τοῖς ζώοις" -- καὶ ἡ ὅρασὶς αὐτῷ μεγάλη, ς νι » ὃ » “ “ “ Ν ΝΙΝ “,ο “ “ », ἤ χορυφὴ αὐτὰ ἡγίισεν ἕως τῇ ἐρανξ, χαὶ τὸ χύτος αὐτῇ ἕως τῶν γεφελῶν, τπληρὲν τὰ ὑποχάτω 

ἰων 2 ἣ- ἐςνφρ Ν Σ “δ 2 », “" ρ 7 τῷ οὐρανδ᾽ ὁ ἥλιος χαὶ ἣ σελήνη ἦν, ἐν αὐτῷ ᾧκουν καὶ ἐφώτιζον πτᾶσαν τὴν γῆν. ᾿Εϑεώρουν 
2 »“ ωἢ 3, » ΄ “. [ω ᾿ς φΦΨΦ , ὃ . ., ! ρῳ ἐν τῷ ὕπνῳ μου, χαὶ ἰδὲ ᾿Αγίελος ἀπεςάλη ἐν ἰσχύϊ ἐχ τῇ ἐρανβ" Καὶ ἐφώνησε, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
2 Ζ΄ 5, Ν Ν ᾽’ὔ 9. ν᾽ Σ ΄ ΠΝ ιν “εἷς 2 »“ ΝΣ) ἐχχόψατε αὐτο, χαὶ χαταφϑείρατε αὐτό: ππροστέταχται γὰρ ἀπὸ τὰ ὑψίςου ἐχριζῶσαι χαὶ ἀ- 
χρείωσαι αὐτό. Καὶ ὅτως εἶπε, ῥίζαν μίαν ἄφετε αὐτῶ ἐν τῇ γῆ, ὅπως μετὰ τῶν ϑηῤίων τῆς γῆς 
3 ρ᾿ » ΄ ε αχ 4 ΝΟ. Ν ἘΝ ΄ »“ 2 ἰδ Ν, ἰδ 9. " δ ᾿ ρ᾿ . ἐν τοῖς ὄρεσι χόρτον ὡς βδς γέμηται. Καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τῷ ἐρανᾶ τὸ σῶμα αὐτῇ ἀλλοιωθῆ, 

Ν κε ἂἊνΨν ἰοὲ Ν, 3 .»“ Ψ κὴ ἰδι Ν ᾽ ρ 3 φ {4 ΄ » ’ χαὶ ἐπ]ὰ ἔτη βοσχηϑὴ σὺν αὐτοῖς. Ἕως ἂν γνῷ τὸν Κύριον τὰ οὐρανδ ἐξουσίαν ἔχειν ππάντων 
ρὸ [ω ἴων ρ, ». ρ" ΄) ΟΥ̓ ρ μ᾿ φο τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ, χαὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ὅσα ἂν ϑέλῃ “ποιεῖν, ποιεῖ ἐν αὐτοῖς. ᾿Ἐνώπιόν μα 

ἐξ ’ 3 ε ΄ ἄς Ν 4 9 ἈΝ ᾽ 5 3 φἢ ιᾶὰ ἰοὲ ςζ Ν ς λαδ 3 Ἢ 09 ᾿ ἐχοπη ἐν ἡμερᾷ μιᾷ, χαὶ ἡ χαταφϑοραὶ αὐτϑ ἐν ὡρᾷ μιᾷ τῆς ἡμέρας, χαὶ οἱ χλάδοι αὐτῇ ἐδόϑησαν 
3 " » Ν ε ’᾽ Ν 2547 Ν Ν ΄ : ρ ΡΦ 5», Ν 3 ἉἋ, εἰς πᾶντα ἄνεμον, χαὶ εἱλχύσϑη, χαὶ ἐῤῥίφη" χαὶ τὸν χόρτον τῆς γῆς ἤσϑιε, χαὶ εἰς φυλαχὴν 

΄ “--. 9 ’ Ν, 2 ΄ ρ 9. ε Σ » ν.ὁ ΄ 3 ΄ Ξ, "» παρεδόθη, χαὶ ἐν πέδαις, χαὶ ἐν χειροπέδαις χαλκαῖς ἐδέθη ὑπ᾽ αὐτῶν. Σφόδρα ἐθαύμασα ἐπὶ 
τότοις, χαὶ ὁ ὕπνος μα ἀπέςη ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν μου" χαὶ ἀναςὰς τὸ πρωΐ ἐκ τῆς χοίτης μου, 
5. » ἣν Ν Νν ν» Ἂν ἰδ Ν Ν ς », ἰὲ ΄ ΝΣ ἝΝ ἐχάλεσα τὸν Δανιὴλ τὸν ἄρχονται τῶν σοφιφων, χοιὶ τὸν ἡγόμενον τῶν χρινόντων τὰ ἐνύπνια, χαὶ 

Ζ ὃ. ρ0 ϑ 9 “7 Ν. ε ᾽ὔ’' 7 ρ ΝΥ ΄ » "Ὁ ’ Ἂ.ϑᾷϑ»,8 ’ διηγησάμην αὐτῷ τὸ ἐνύπνιον, χαὶ ὑπέδειξέ μοι πτᾶσαν τὴν σύγχρισιν αὐτὸ, Μεγάλως δὲ ἐθαύ-. 
ε Ν Ν ξς Γ΄ ΄ δι 2." “ Ν Ν, ΄ ’ 593) κΝ Ν μᾶσεν ὁ Δαγιῆλ, χαὶ υπονοία χατέσπευδεν αὐτὸν, χαὶ φοξηϑεὶς, τρόμου λαξόντος αὐτὸν, χαὶ 

2 ἤ » ς», 3. 7 ’ὔ ΝΗ, Ν ἰχ 4 ΄ 3 ΄ 9 ’ ἀλλοιωσϑείσης τῆς ὁράσεως αὖτϑ, χινῆσας τὴν χεφαλὴν, ὥραν μίαν ἀποϑαυμάσας, ἀπεχρίϑη μοὶ 
φωνῇ πὡπραείᾳ, βασιλεῦ, τὸ ἐνύπνιον τῶτο τοῖς μισϑσί σε, χαὶ ἡ σύγχρισις αὐτῇ τοῖς ἐχϑροῖς σε 

Ὃς ἐπέλθοι. Τὸ δένδρον, τὸ ἐν τῇ γῆ “πεφυτευμένον, ὃ ἡ ὅρασις μεγάλη, σὺ εἶ, βασιλεῦ. Καὶ 
πάντα τὰ πετεινὰ τῇ οὐρανᾶ τὰ νοσσεύοντα ἐν αὐτῷ, ἡ ἰσχὺς τῆς γῆς, καὶ τῶν ἐσγῶν, χαὶ τῶν 
γλωσσῶν “πασῶν ἕως τῶν "περάτων τῆς γῆς, χαὶ πᾶσαι αἱ χώραι σοὶ δουλεύσεσι. Τὸ δὲ ἀνγυ- 

[οἱ 7 ρ φρὸ Ρ φρο 3 φρο [ν ρῷ : ρῷ Ψψωθήναι τὸ δένδρον ἐχεῖνο, χαὶ ἐγγίσαι τῷ ἐρανῷ, χαὶ τὸ χύτος αὐτῇ ἅψασϑαι τῶν γεφελῶν, 
ΩᾳᾷἪ ἴω ς ΄ .:νκἉΜ ΄ ἊᾺ 3 ΄ δ » Φ.»ςςἄ », ᾽’ ρ᾿ βὸ σὺ, βασιλεῦ, ὑψώϑης ὑπὲρ ππάντας τοὺς ἀγϑρώπες, τὰς ὄντας ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς" 

ς ΄ ε ΄ ε ΄’ Ν 2 γι εν -ς Ν Ν ὧΦ ΖΚ ΝΌΟΝ 39 7 2. »᾿»᾿ - ὑψώθη σε ἡ χαρδία ὑπερηφανίᾳ καὶ ἰσχύϊ ὑπὲρ τὰ πρὸς τὸν ἅγιον, καὶ τὰς ᾿Αγγέλες αὐτῶ" τὰ 
Ὁ »» 8, 3 ΄ Ἁ -- ρ᾿ ἰϑὰ ρ ρ' 2" ρὸ ε ὶ ᾽’ ρὸ ἴω} φ ἔργα σὲ ὥφϑη, χαϑ' ὅτι ἐξηρήμωσας τὸν οἶχον τῇ Θεϑ τῇ ζῶντος ἐπὶ ταῖς αἀμαρτίαις τᾶ λαϑ τῇ 

6 ῳ ᾿ 9 ΚΤ 93 ᾽’᾽ ΣΌΝ, μι ᾿ΡΡ ἡγιασμένου. Καὶ ἢ ὅρασις, ἣν εἶδες, ὅτι ΓΑγίελος ἐν ἰσχύϊ ἀπεςάλη παρα τῇ Κυρίου, καὶ ὅτι 
-- 

ρ᾿ ἴω [οἱ ᾽ὔ Φ ἌΣ ᾽’ Νν .ε εἶπεν, ἐξᾶραι τὸ δένδρον, χαὶ ἐχχόψαι, ἡ χρίσις τὲ Θεῖ τοῦ μεγάλου ἥξει ἐπὶ σέ. Καὶ ὃ 
3 Ἀν Σ» 7 ͵΄ “ ὕψιςος, χαὶ οἱ Αγίελοι αὐτὲ ἐπὶ σὲ χατατρέχουσιν' Εἰς φυλακὴν ἀπάξεσί σε, καὶ εἰς τόπον ἐρῃ-- 

ρ ἰυ ρ᾿ 9 3 3 7 ρὸ μον ἀποςελᾶσί σε. Καὶ ἡ ῥίζα τῷ δένδρου, ἡ ἀφεϑεῖσα, ἐπεὶ οὐχ ἐξεριζώϑη, ὁ τόπος τᾶ ϑρόνε 
- ἰν Ν ε ΄ Ν σου σοὶ συγτηρηϑήσεται εἰς χαιρὸν, χαὶ ὥραν" ἰδοὺ ἐπὶ σὲ ἑτοιμάζονται, καὶ μαςιγώσουσί σε, 

Ν 393 ’΄᾽ Ν ΄ φ»ν“ ’΄. ’ἤ 3 3 ρ ΝΟ 2 ’ δ “ονς δ, 7 9 ρω χαὶ ἐπάξουσι τὰ χεχριμμένα ἐπὶ σέ, Κύριος ζῇ ἐν ἐρανῷ, χαὶ ἡ ἐξουσία αὐτῷ ἐπὶ πάσῃ τῇ γῆ. 
“ ᾿ ἊΣ “ ΄ 5. 23 ΄ Αὐτοῦ δεήθητι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν σου, χαὶ π᾿ιᾶσας τὰς ἀδικίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, 

. Σ ΄ ““ : Ν ᾽ ;’ ὃ Ν “ 9 7 ρ ’ Ν ΟΝ ἐγὰ επιειχείὰ δοϑη σοί, καὶ “σΦολυήμερος γενὴ ἐπὶ τᾶ ὕρονου τῆς βασιλείας σου, χαι μὴ χατα- 
’ ᾿ Σ δΝ ΄ ᾿ 9 4 9 ἊΝ, ΄ ς ΄ ΄- ΄ ε ’΄ φϑείρη σε. Τούτους τὸς λόγους ἀγάπησον' ἀχριξὴς γάρ μου ὁ λόγος, καὶ “πλήρης ὁ χρόνος σᾶ. 

ρ᾿ ; 32) Ν ’ “ς»ἉἉ ἋἝ ΄ Καὶ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν λόγων Ναξουχοδονόσορ, ὡς ἤχουσε τὴν χρίσιν τῇ δράματος, τοὺς λόγους 
2 ρ ΄ ΄ Ζ Ν ΝΝ [ον ΄ ε ΝΌΣΟΝ ὥς ; ὌΝ ᾿ϑΝ ΄ ," ἐν τῇ χαρδίᾳ συνετήρησε. Καὶ μετὰ μῆνας δώδεχα ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς πόλεως μετὰ 

ν ρφ ᾿ 2 ρΦ ΄ [ω] 33 ν" ΄ ΞῚ " ν᾿» πάσης τῆς δόξης αὐτὸ περιεπάτει, χαὶ ἐπὶ τῶν πύργων αὐτῆς διεπορεύετο, Καὶ ἀποχρισεὶς εἷ- 
ὕ τὴ ἐξὶ Βαδυλὼν ἡ μεν λῇ:- ἣν ἀνὰ ὠχοθόμήσα: “αὶ οἶκος βασιλείας μου ἐν ἰσχύϊ χράτους πεν, αὕτη ἐςὶ Βαξυλὼν ἡ μεγάλη, ἣν ἔγω ῳὠχοδόμησα, μ χύϊ χρ 

΄ 9 δ " ᾽’ 4 ἰμὲ ’΄ 3 ἰδ , Ἂ , Ψ ὃν" μου χληϑήσεται εἰς τιμὴν τῆς δόξης μου. Ἔτι τᾶ λόγου ἐν τῷ ςόματι τῇ βασιλέως ὄντος, ἐπὶ 

1Χ. τὸ κύτος] ἰανμμήο 5γτ. ΜΜεάϊο. ἐν αὐτῷ ᾧκεν συπὶ44.7}] ὅτ. Μεαΐοϊ. ὥραν] εἰ ἤργα ϑγύ. Μεάϊοί. 
α ϑυσ. Μιεάϊοῖ, ἥν] Πὶς ροηϊξ πῃϑιοθεϊπ), οἵ 44. οποιτς, ϑγγ. Με- ΧΥ ΤΙ]. δευλεύσεσι) δελευουδι 88. 
ἀϊοὶ. ΧΙΧ. τὸ κύτος} μαῤίιμάο ὅγυ. Μοάϊοὶ. ὑπὲρ τῷ] α ὑπὲρ 88. 

ΧΙ. ἐφών.} ἐχεμὶϊε νοσέτε (ίαπὶ ὅγτ. ΜΙ Θα οὶ. αὐτό υἷι. ποὴ τῇ ζῶντ.] α τῷ 88. 
ἐχρήπης δυτ. Μραϊοὶ. ΧΧΙ. κατατρέχουσ.} ἱποηγγομ 5 γ1. Μεάϊοϊ. 

ΧΙ]. τῶν 3ηρ.] α τῶν 88. ΧΧΙ]. ἀπάξουσί ] σὐάμεεπε ὅγτ. Μεαάϊοϊ. 
ΧΙΝ. ϑέλη] 9ελει 88. ΧΧΙΠ. ἐπὶ πάσῃ] ἐν πάση 88. 

ΧΨΝ, τῆς γῆς] Ἔ σιν δοβέὶε ἐεντς ὅγτ. Μεάϊοϊ. ἐπὶ τάτοις} ΧΧΙΝ. καταφϑείρῃ σε] γένεα, [ἐἀ ἔοτῖε, φυοάὰ τηοπεῖ Ἑάϊτοῦ, 

“ηρεν οπιπία ἧκε ὅγγυ. Μεάϊοίὶ. ὕπνος μου] α μου 88. τὸν ἄρ- ἰϊῥεναγὶς Ἰερεπάυπι, ὅδυγ. Μϑοὶ. ᾿ 

χοντο) αὶ τὸν 88. ΧΧΝ. τῇ καρδία} εογάε μμο ὅγυ. Μααϊοϊ. | 
ΧΥῚ. κινήσας] εἰ πιουοπς ϑγτ. Μεάϊοϊ. τὴν κεφ.} -Ἐ (μασι ΧΧΨΊΠ. Ἔτι---ὔντ.} α μας οἱ αι 115 ἱπτεηαςοηῖ ὅ5γγ, Μεαϊοί, 



ΔΑΝΙΒΑ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ Ο. 

“Ν ΚΕΦ, ΤΥ. 

συντελείας τῇ λόγον αὐτῶ, φωνῆν ἐκ τῇ οὐρανῇ ἤκουσε, σοὶ λέγεται; δε ω. 
βασιλεῦ, 

ἡ βασιλείᾳ Βαξυλῶνος ἀφήρηταί σου, καὶ ἐτεξῷ θίθυταὶ ἐξὸν σἐνημενῳ αν τ τῷ οἶκῳ σου! 

τὸ ἐγὼ καϑίςημι αὐτὸν ἐπὶ τῆς βασιλείας 58, 8:77) ἐζεσίαν π καὶ “ : ̓ δὰ “ΠῚ 

Ἐξυθην σον Ἐλεαλη ἘΤῚΡ ὍΝ εὐ ᾿ τς ΤΩ ΜΕ ἐπι ἕτε ̓  εὐ οὐρὰ 
τῶν ἀνϑρώτων, καὶ ᾧ ἐᾶν βέληται θώσει αμτῆν". ἕως ὁἐ ἤληον πεν ἧς εὐ, ! ς εὐφραν- 

φήσεται ἐν τῷ οἴκῳ σου, χαὶ χρατήσει τὴς δόξης σα, καὶ τῆς ἰσχύος σου, καὶ τῆς ἐξασίας σου' 

χαὶ οἱ ΓΑγίελοι διώξογταί ΦῈ ἐπὶ ἔτη ἐπ], καὶ οὐ μή ὀφθῇς, ὁδ᾽ ὁυ μη λαλ
ήσῃς ἐπ παντὸς 

ἀνϑρώπε, χόρτον ὡς βἂν σῈἘ Ψωμίσεσι, χα! τι τῆς χιλοῆς ΤῊΣ γῆς δ αι! ἢ ἜΗΝ σᾶ. ᾿ ὃ ἘΠῚ τῆς 

δόξης σου δήσεσί σε; καὶ τὸν οἶκον τῆς τρυφης σου, χαὶ τῆς βασιλείας σου, ετερὸς ἕξει. ως 30. 

δὲ πρωὶ πσάντα τελεσϑήσεται ἐπὶ σέ, Ναδβχοδονόσορ βασιλεὺ Βαδυλῶνρῷ, καὶ ὀχ ὑςερήσει ἀπὸ 

πάγτων τότων ἐϑέν' ἐγὼ Ναξουχοδονόφορ βασίλευς Βαδυλῶνος ἑπία εἴ ἢ ἐπεδήδην, χόρτον ὡς 

βῶν ἐψώμισάν με, καὶ ἀπὸ τῆς χλοῆς τῆς γῆς ἤσϑιον. Καὶ μετὰ ἔτη ἐπα ἔϑωχα τὴν ψυχήν 31: 

μᾶ εἰς δέησιν, καὶ ἠξίωσα σερὶ τῶν ἁμαρτιῶν μδ κατὰ 
ἐμ ώδα Κυρία τὸ Θεὸ τῇ οὐρανῇ, χαὶ 

περὶ τῶν ἀγνοιῶν μου τᾷ ΘΕεξ τῶν ϑεῶν τοῦ μεγάλου ἐδεήθην. χαὶ αἱ οὐ νθα ἐγένοντο ὡς, 

πτέρυγες ἀετῇ, οἱ ὄγυχές μου ὡσει λέοντος, ἠλλοιώθη ̓  σάρξ μου, χαὶ ἢ χαρ ἴα
 μου, Γ᾿ 

«περιεπάτουν μετὰ τῶν ϑηρίων τῆς γῆς. ᾿ Ἐνύπνιον εἶδον, καὶ Ὁπθνοῖαι με εἰλήφασι, καὶ ἰὰ 3. 

χρύνΒ ὕπνος με ἔλαξε πολὺς, χαὶ γυφαγμος Ἐπεχεῦε μοι" καὶ ἐπὶ συντέλεια τῶν ἑκα ἐτῶν ὁ 

χρόνος μὸν τῆς ἀπολυτρώσεως ἦλθε, Χχαὶ αἱ ἁμαρτίαι μ8 χαὶ αἱ ἄγνοια μ8 ἐπληρώδησαν ἐναν- 

τίον τῷ Θεβ τῇ οὐρανϑ; χαὶ ἐδεήθην περὶ τῶν ἀγγνοίων μου Τὸ Θεϑ τῶν Μεὼν τὰ μεγάλου" καὶ 

ἰδὸ Αγίελος εἷς ἐκάλεσέ με ἐχ τῇ ὅρανβ, λέγων, Ναξεχοδονόσορ, ϑαλεῦ σον τὸ Θεῷ ἴβ ὅραγ τῷ 

ἁγίῳ, καὶ δὸς δόξαν τῷ ὑψίςῳ' τὸ βασίλειον τ ἔνα σὰ σοὶ ἀποδίδοται. ες ἐκείνῳ τῷ χαιφῷ 83. 

ἀποχατεςάϑη ἡ βασιλεία -- μ8 ἐμοὶ, καὶ ἡ δόξα με ἀπεδόθη μοι.΄ Τῳ υψίςῳ ἀγϑομολογδμᾶ! 34. 

χαὶ αἰνῶ" τῷ κτίσαντι τὸν ἐραγὸν χαὶ τὴν γῆ), χαὶ τὰς ϑαλάσσας, καὶ τὸς ποταμὸς, χαὶ πάντα 

τὰ ἐν αὐτοῖς, ἐξομολογϑμαι, καὶ αἰνῶ, ὅτι αὐτός ἐςι Θεὸς τῶν ϑεῶν, χαὶ Κύριος τῶν χυρίων, 

χαὶ βασιλεὺς τῶν βασιλέων, ὅτι αὐτὸς “ποιεῖ σημεῖα καὶ τέρατα, χαὶ ἀλλοιοῖ χαιρὰς καὶ χρόνες, 

ἀφαιρῶν βασιλείαν βασιλέων, χαὶ χαϑιςῶν ἑτέρους ἀντ᾽ αὐτῶν" ἀπὸ τῷ γῦν αὐτῷ λατρεύσω, χαὶ 

ἀπὸ τῇ φόξε αὐτῇ τρόμος εἴληφέ με, καὶ σάντας τὰς ἁγίους αὐτῷ αἰνῶ" οἱ γὰρ θεοὶ τῶν ἐὔνων 

οὐχ ἔχεσιν ἐν ἑαυτοῖς ἰσχὺν ἀποςρέψαι βασιλείαν βασιλέως εἰς ἕτερον βασιλέα, καὶ ἀποχτεῖναι 

χαὶ ζῆν “ποιῆσαι, καὶ “ποιῆσαι σημεῖα χαὶ ϑαυμάσια μεγάλα, χαὶ φοξερὰ, χαὶ ἀλλοιῶσαι ὑπερ- 

μεχέϑη πράγματᾳ, χοϑὼς ἐποίησεν ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς τῇ οὐρανδ, χαὶ ἠλλοίωσεν ἐπ᾽ ἐμοὶ μεγάλα 

πράγματα. Ἐγὼ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς βασιλείας με “περὶ τῆς ψυχῆς μου τῷ ὑψίςῳ ϑυσίας 

προφοίφω εἰς ὀσμὴν εὐωδίας τῷ Κυρίῳ, καὶ τὸ ἀρεςὸν ἐνώπιον αὐτὰ ποιήσω ἐγὼ, καὶ ὁ λαύς μδ, 

τὸ ἔϑνος μον, χαὶ αἱ χῶραΐ μου, αἱ ἐν τῆ ἐξουσίᾳ μου. Καὶ ὅσοι ἐλάλησαν εἰς τὸν Θεὸν του 

οὐρανβ, καὶ ὅσοι ἂν χαταληφϑῶσι λαλᾶντές τι, τότους χατακρινῶ ϑανάτῳ. Ἔγραψε δὲ ὁ βα- 

σιλεὺς Ναδεχοδονόσορ ἐπιςολὴν ἐγχύχλιον πᾶσι τοῖς χατὰ τύπον ἔϑγεσι, καὶ χώραις, καὶ γλῶσ- 

σαις πάσαις ταῖς οἰκάσαις ἐν πάσαις ταῖς χώραις, γενεαῖς χαὶ γενεαῖς. Κυρίῳ τῷ Θεῷ τῷ δραγξ 

αἰνεῖτε, χαὶ ϑυσίαν χαὶ πτροσφορὰν πτροσφέρετε αὐτῷ ἐγδόξως. Ἐγὼ βασιλεὺς βασιλέων ἀνϑο- 

μολογᾶμαι αὐτῷ ἐνδόξως, ὅτι ὅτως ἐποίησε μετ᾽ ἐμ. Ἐν αὐτὴ τῆ ἡμέρᾳ ἐχάϑισέ με ἐπὶ τοῦ 

ϑυρόνου μαυ, χαὶ τῆς ἐξουσίας μου, χαὶ τῆς βασιλείας μου' ἐν τῷ λαῷ μου ἐχράτησα, χαὶ ἡ με: 

ψἀλωσύνη μου ἀποχατεςάϑη μοι. Ναξαχοδονόσορ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς ἔϑγεσι, καὶ πάσαις ταῖς 

ἐπὶ συντελ.] καὶ ἐπὶ συντελ. 88. δγγ. Μεάϊοί. δίδοται} ἀαδίην ΧΧΧΙΙΠ. ἐκείνῳ τῷ καιρῷ} ἡ ία ἀϊε ὅγτ. Μεάϊοὶ. -“ μα ἐμοὶ, 

δγύ. Μεάϊοὶ. 
καὶ ἡ δι μου ἀπεδ. μοι 4} πιεμπι, σε, »εἰλὶ, εἰ ρίονα πιεα γεάάϊα εβ 

ΧΧΙΧ. ἐν οὐρ.} καὶ δγγ. Μεάϊοὶ. ἕως δὲ] εἰ μίγμε αὐ ὅγτ. “ἰδ! αι ὅγτ. Μεάϊοὶ. 

ἈοάϊοΙ. τῆς βασιλείας] γέρπωνι ϑυγ, ΝθαΙο]. ΧΧΧΙΝ. αἰνῶ: τῷ κτίσ.1 ἰαμάο φμπι φιὶ ἐγέαυϊ! ΕΥΎ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΧ. Ἕως δὲ] εἰ κίψμε αὐ ὅγτ. Μεάϊοὶ. καὶ τὰς ϑαλ.} κα καὶ ϑγγ. ἹΜ αϊοὶ. τῶν Κυρίων] δον παηεμηι οΥτ. 

ΧΧΧΙ. αἱ τρίχες μὸν ἐγένοντο 1 εοπία πα εναὶ ὅ5γῖ. Με: ΜὲεάϊοΙ. τέρατα] »ιἰγαδίϊία ὅγτ. Μεάΐοὶ. χρόνους] «Ἰ4!ε: ὅγτ. 

(οί. 
Μεάϊοὶ. ἀφαιρ. βασιλείαν} αιγένεης τέψτια 5ΥΤ. Μεαϊοὶ. αΎ- 

ΧΧΧΙΙ. διὰ χρόνου] αὠ ἱεμιρας ϑγτ. Μεάϊΐοϊ. ἐπίπεσί μοι]ϊ αὐτῷ αἰνῶ] μεπέϊος ες ἰαμάαδο ὅ5γν. ΜΘαΙοΙ. λαός μον] κα μβ 85. 

«εοὶ δ! βιβεγ πιε ὅγύ., ΝΙΘάῖοὶ. τῆς ὥπολυτρ.} γεάεπιβιϊοπὶς πὸ τὸ ἔν.) καὶ το εὃν. 88. χώραις, γενεαῖς} γερ ἐομιδμε, ἐπ ΈΠΈΓΟΠ- 

5υγ. Μαεάιοὶ, πὶόν: ϑντ. Μεἀϊαϊ. τῆς ἔξουσ. μου, καὶ τῆς βασιλ.} μωρεγ ροιεα- 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ο΄. 
ΚΕΦΟΙΝ. 

ΚΕΦ. 

12. 

11. 

12. 

17. 

23. 

χῶραις, καὶ πᾶσι τοῖς οἰκᾶσιν ἐν αὐταῖ;' εἰρήνη ὑμῖν πληϑυνϑείη ἐν παντὶ χαιρῷ, Καὶ γὺν 
ὑποδείξω ὑμῖν τὰς πράξεις, ἃς ἐποίησε μετ' ἐμξ ὁ Θεὸς ὁ μέγας" ἔδοξε δέ μοι ἀποδεῖξαι ὑμῖν, 
καὶ τοῖς σοφιςαῖς ὑμῶν, ὅτι ἔςι Θεὸς, χαὶ τὰ ϑαυμάσια αὐτῇ μεγάλα" τὸ βασίλειον αὐτῷ βα- 
σίλειον εἰς τὸν αἰῶνα" ἡ ἐξεσία αὐτῇ ὠπὸ γενεῶν εἰς γενεάς. Καὶ ἀπέςειλεν ἐπιςολᾶς περὶ πάν-. 
τῶν τῶν γενησέντων αὐτῷ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτϑ, πσᾶσι τοῖς ἔϑγεσι τοῖς ὅσιν ὑπὸ τὴν βασιλείαν ΠΗ͂ΡΕ 
αὐτου. 

ε Ν 2 ᾽’ : Ἁ.. ἤἊ ᾽ὔ [ω ῥὸ »“) ρ»“, ΒΑΛΤΆΣΑΡ ὁ βασιλεὺς ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ἐν ἡμέρᾳ ἐγχαινισμᾷ τῶν βασιλειῶν αὐτοῦ" 
2. “4 Μ ΄ ι ΠΕ. ζ' 2 ΄ ’ 3 ΄ ἢ 9 ω ᾿ ᾿ ἐχάλεσεν ἄνδρας δισχιλίβς. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη Βαλτάσαρ ἐγυψόμενος ἀπὸ τῷ οἴνου, χαὶ χαυ- 

΄ » » ΄ Ν Ν ἰδὲ 3 ἰδ νΝ νΝ “" ’ ἴω} χώμενος ἐπήνεσε πάντας τὰς ϑεὲς τῶν ἐθνῶν, τοὺς χωνευτὰς, χαὶ γλυπ]ὸς ἐν τῷ τύπῳ αὐτϑ, χαὶ ρ, ρ“ “͵᾿,,.,ξειεγ͵7 2Ξ.»κ 2 » 2. “᾿ », Νν ὩΣ φῳο Ν τῷ Θεῷ τῷ ὑψίφῳ οὐχ ἔδωκεν αἴγεσιν' ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐξῆλθον δάχτυλοι ὡσεὶ ἀνϑρώπου, καὶ 
2. “ ΞΝ "» ΄ ΕΝ » μ᾿ “, ΄ “ ΄ ἐπέγραψαν ἐπὶ τοὺ τοίχου οἴχου αὐτῇ ἐπὶ τοῦ χογιάματος χατέναντι τῷ λύχνους, Μανὴ, Φάρες, 

,᾽ : ϑς"- ΝΕ ἐ ’ 2 " Ν 32 “ , 7 »φκ. . 6  ΄ Θεχέλ᾽ ἐςὶ δὲ ἡ ἑρμηνεία αὐτῶν, Μανὴ, ἠρίϑιμηται" Φάρες, ἐξῆρτα!" Θεχὲλ, ἕξαται. Βαλτά- 
τι ε ν. 2 7 ε “, ε 23. τὸ ". Ν, 2 ΄ σὰρ ὁ βασιλεὺς ἐποίησεν ἑςιατορίαν μεγάλην τοῖς ἑταίροις αὐτϑ, Καὶ ἔπινεν οἶνον, καὶ ἀνυψώϑη 
ἡ χαρδία αὐτῷ, χαὶ εἶπεν ἐνέγχαι τὰ σχεύῃ τὰ χρυσᾷ χαὶ τὰ ἀῤγυρᾶ τῷ οἶκε τῷ Θεᾷ, ἃ ἤνεγ κϑ 
ΝΝαδουχοδονόσορ ὁ “πατὴρ αὐτῇ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ. οἰγοχοῆσαι ἐν αὐτοῖς τοῖς ἑταίροις αὐτοῦ, 
Καὶ ἠνέχϑη, χαὶ ἔπινον ἐν αὐτοῖς" Καὶ ηὐλόγεν τὰ εἴδωλα τὰ χειροχοίητα αὐτῶν" χαὶ τὸν Θεὸν 

ρῸ " ἢῸ ΕῚ Σ, 7 ΩΨ» Ν Ρ] 7 γρο 7] ; » "Ὁ ΡῚ Σ» "“᾿ Ῥ ο) 9 ζΖ . Τὸ αἰῶνος δχ εὐλογησαν, τὸν ἐχοντὰ τὴν ἐξεσίαν τῷ πἀνευμᾶτος ἀὕτων. Ἐν αὐτὴ τὴ ὠῤὰ ἐχεϊνὴ 
ῤ ῤ [ Π 

ἐξῆλθον δάχτυλοι ὡσεὶ χειρὸς ἀνθρώπου, χαὶ ἔγραψαν ἐπὶ τῷ τοίχου τῷ οἴχου αὐτῷ ἐπὶ τῷ κο- 
γιάματος χατέναντι τῇ φωτὸς ἕναντι τοῦ βασιλέως Βαλτάσαρ, καὶ εἶδε χεῖρα γράφασαν, Καὶ 
ἡ ὅρασις αὐτῷ ἠλλοιώθη, χαὶ φόξοι χαὶ ὑπόνοιαι αὐτὸν χατέσπευδονγ" ἔσπευσεν ἂν ὁ βασιλεὺς 
χαὶ ἐζξανέςη, χαὶ ἑώρα τὴν γραφὴν ἐχείνην, καὶ οἷ. συνεταῖροι χύκλῳ αὐτῇ ἐκαυχῶντο, Καὶ 
βασιλεὺς ἐφώνησε φωνῇ μεγάλῃ, καλέσαι τὸς ἐπαοιδὲς, χαὶ φαρμακὲς, χαὶ Χαλθαίες, καὶ γαζα- 
ρηνᾶς, ἀπαγ[εῖλαι τὸ σύγχριμα τῆς γραφῆς. Καὶ εἰσεπορεύοντο ἐπὶ ϑεωρίαν, ἰδεῖν τὴν γρϑιφὴν, 
καὶ τὸ σύγχριμα τῆς γραφῆς οὐχ ἐδύναντο συγκρίναι τῷ βασιλεῖ, Τότε ὁ βασιλεὺς ἐξέϑηχὲ 
πρόσταγμα, λέγων, πᾶς ἀνὴρ, ὃς ἂν ὑποδείξῃ τὸ σύγχριμα τῆς γραφῆς, ςολιεῖ αὐτὸν πἀρφύραν, 
χαὶ μανιάχην χρυσοῦν “περιϑήσει αὐτῷ, χαὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐξουσίᾳ τὲ τρίτου μέρους τῆς βὰ. 
σιλείας. Καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοὶ, καὶ οἱ φαρμακχοὶ, χαὶ γα ξαρηνοὶ, καὶ ἐκ ἠδύνατο ἀδεὶς 
τὸ σύγχριμα τῆς γραφῆς ἀπαγίεῖλαι. Τότε ὁ βασιλεὺς ἐχάλεσε τὴν βασίλιδσᾶν. “περὶ τότου 
σημείου, καὶ ὑπέδειξεν αὐτῇ ὡς μέγα ἐςὶ, καὶ ὅτι σᾶς ἄνθρωπος οὐ δύναται ἀχαγ[εῖλαι τῷ βᾶ- 
σιλεῖ τὸ σύγκχριμα τῆς γραφῆς. Τότε ἡ βασίλισσα ἐμνήσϑη πρὸς αὐτὸν “σπεβὶ τ Δανιὴλ, ὃς ἣν 
ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας. Καὶ εἶχε τῷ βασιλεῖ, ὁ ἄνθρωπος ἐκιφήμων ἣν χαὶ συφὸς, 
χαὶ ὑπερέχων “Φάντας τοὺς σοφὸς Βαδυλῶνος, χαὶ πνεῦμα ἅγιον ἐν αὐτῷ ἐφι, χαὶ ἐν ταῖς ἡμέ. 
βαὶς τῷ «πατρός σου τῇ βασιλέως συγχρίματα ὑπέρογκα ὑπέδειξε Ναδουχοδονόσορ τῷ πατρί σα. 
Τότε Δανιὴλ εἰσήχϑη πρὸς τὸν βασιλέα' καὶ ἀποχρισεὶς ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτῷ" Ὦ Δανιὴλ, 

δύνῃ μοι ὑποδεῖξαι τὸ σύγχριμα τῆς γροφῆς : χαὶ φολιὼ σε πρόρφύραν, καὶ μὰνιάχην χρυσὸδν᾿ 
περιϑήσω σοι, χαὶ ἕξεις ἐξουσίαν τῷ τρίτα μέρες τῆς βασιλείας μθ. Τότε Δανιὴλ ἔφη χατέν. 
ἄγτι τῆς γραφῆς, καὶ ἀνέγνω, χαὶ ὅτως ἀπεχρίθη τῷ βὰσιλεῖ» αὕτη ἡ γραφὴ, ἠρίϑμηται, κατελο-. 

γίσϑη, ἐξήρται, καὶ ἕςη ἡ γράψασα χεὶρ, καὶ αὕτη ἡ σύγκρισις αὐτῶν, Βασιλεῦ, σὺ ἐποιήσω 

ἡεπι πιϑαη) εἰ {μβε᾽ γέγππιης ϑγζ, Μεαϊοὶ. ὑποδείξω] νιαποο δγ5. τγεὶ υἱμιωμ ϑγγ. ΜΔΙΟΙ. 

Μεάϊο. αὐτῇ μεγ.} μεγ. ἄντον 88. εἰς τὸν αἰῶνα) ,ξνηβίϊετ- 1Ψ. τὴν ἐξουσ.} κα τὴν 88. 

πμπὶ ὅγγ. ΜΙςαΪΟΪ.. β ΨΙ1. μεγάλῃ] ετεοῖτι 5γγ. Νοαῖο. ὀὑποδείξῃ} υποδειξδει 88. 
᾿ φολιεῖ αὖτ. τπσορῷ.] ἱπεμοϊπν ρώγρανα ὅδ γγ. ΜΕαΙοὶ. μανιάκ. χρυσ. 

Ι. Βαλτάσαρ τ" -ἔξαται}) μας εἰ φυῶ [εὲΒ ἰπϊεηδοεηϊ, οοηδοϊαι τσερι.] τονφπόν ἀπιγεας εἰρομπηροποίαν ϑγτ. Μφαϊοί. 
ταητυϊηπιοο ΕΡΙαΤαρ μ4ΠῈ ΠΑΡ ΕἾ5,, στα ἴΕΧΤΩ ἱρίο τῶν ὁ “οΒ) υβέϊλιη πη Χ. περὶ τάτα σημ.} γοβίον ἦος βρη ὅτ, ΜΙ αϊοί. δύναται} 
(οὐ. 88, εἰ ὅγτ. Μεα]ο]. δἴχιιε δάθο ἴῃ Ἐά, τῶν 6 Ορ, ἐχώλεσε) ἀλδεαν ἄγε. ΜοιιοΙ, ῖ 
εἰ ἐἶε ὁρεῖπιαεἶδμ: 7. ὠμόν δγγ. Μδαϊο]. ἐνυψάμ.} ανυψουμ. 88. ΧΙ. τῆς Ἰουδ] γεωιάα ϑγγ. Μεαίοί. 

καυχώμενος ἐπήνεσε!) ρἰοιϊαίμα εν ἰαμάσυϊέ ϑ5γ1. Μεάϊο. ἐπέ- τ ᾿ 
ΟΣ ΔΝ ΧΙ]. ὁ ἀνθρωπ.} ἦονιο ἐδ]ε ϑυγ. ΜΜΘΙΟΙ, 

γραψαν) “ενίργενεπε ὅγτ. Μααϊοὶ. ; 8. ΩΣ δ Ὁ ; τῇ 

11. ἤνεγκε] αἰβογιανεται ϑγτ. Μεάϊοὶ. καὶ οἰνολς.] πὶ εβαπεῖε- ΧΝῚ. τεριϑήσω] ροπάηι ὅγτ. ΜβαΙοΙ, 
9) 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Ὅ. 
ΚΕΦΥ, 

[ ὶ Ε ἷ Σ τὰ σχεύη τοῦ οἴκου τῇ Θεᾷ τοῦ ζῶντος ἡνέχϑ 
ἑςιατορίαν τοῖς φίλοις σου, Χαὶ χπινες οἶνον, χαὶ τὰ σχεῦη τοῦ οἰχοῦ Τ ς ἠνέχϑη 

3 2 3 »“ Ν Ν ε ἰω 4 

σοι, χαὶ ἐπίνετε ἐν αὐτοῖς συ, Χᾶ! οἱ μεγιςᾶνες σου, 
.. »,2 “ Ν ᾽Υ ες 

χαι ἡνεσᾶτε “΄αντὰ τὰ εἰθωλὰ τὰ χειρο- 

Θεῷ τῷ ζῶντι οὐκ εὐλογήσατε, καὶ τὸ πνευμᾶ σξ ἐν τῇ χειρι 
ποίητα τῶν ἀνθρώπων, χοὶ τῷ ᾿ " Τα τοι τῷ , 

Ε] 7 3 
ον 

σου αὐτὸς ἔδωκέ σοι, -“- καὶ οὐχ εὐλογήσας αὐτὸν δὲ ἤνεσας αὐτῷ, 
9 4 ε 7 

Απολήγει ἡ βασιλεία 46,5. 
ρο ΄ ΄- [οι ἜΝ Ζ 

Ἡ βασιλεία σε τοῖς Μήδοις χαὶ τοῖς Π]ερσαις δίδοται. "Τότε 48, 0, 
΄ ΗΝ ΄ 5» ,᾿"᾿ 

καὶ μανιάχην χρυσᾶν περιέϑηχεν αὐτῷ, 

αὐτῇ, καὶ τὸ βασίλειόν 

Τᾶτο τὸ σύγκριμα τῆς γραφῆς; 

σε" Συντέτμηται!, καὶ συντετέλεςαι. : , 

Βαλτάσαρ ὃ βασιλεὺς ἐνέδυσε τὸν Δανιὴλ πορφύραν, : ἀκ ΕΒ ἂν 

καὶ ἔδωκεν ἐξουσίαν αὐτῷ τῷ τρίτου μέρους τῆς βασιλείας αὐτᾷ. Καὶ τὸ σύγκριμα ἐπῆλϑε 50. 

Βαλτάσαρ τῷ βασιλεῖ" καὶ τὸ βασίλειον ἐξήρται ἀπὸ τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐδόϑη τοῖς Μήνοις
 καὶ 

τοῖς Πέρσαις. Καὶ ᾿Αρταξέρξης ὁ τῶν Μήδων “«παρέλαξε τὴν βασιλείαν, καὶ Δαρεῖος ππλήρης 31. 

τῶν ἡμερῶν, χαὶ ἔνδοξος ἐν γήρει. 

ἠρίσ μηται ὁ χρόνος σου τῆς βασιλείας. 

ΚΕΦ 
ΨΙ. 

΄ ς ν᾿, 3 ε .“μἷ»νκ Ἕ ᾽’ ρ ΄ 3 ἮΝ . })» 9 

ΚΑΙ χατέςησε σατράπας εχᾶτον εἴκοσι ἑπ]ὰ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτου. Καὶ ἐπ αὖ- 1. 2. 

τὴ ε ΄ “ Ὧ Ν -- Ἂἦ» ρ» ἣν 3 »" ς Ν , » 

τῶν ἄνδρας τρεῖς, ἡγουμενᾶς αὐτῶν: χαὶ Δανιὴλ εἰς ἣν τῶν τΤρίῶν ἀνδρων, Ὑπὲρ ππαντὰς ἐχὼν 8. 

Ξ Ῥ 5 δὰ ΄ ν᾿ ν, ῳῷ' 2 δ δ 7 7 ν 7 ᾶ χαὶ » δοξ Ψ 

ἐξουσίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ. Καὶ Δανιηλ ἣν ἐνοεθυμενος πορφύραν, καὶ μέγας καὶ ἐνόοξος ἐναντι 

-- “- ᾿ ΄ “»Ψ, ν 2 ͵΄ ἣν Ν Ν κ᾿ Ψ 2 ». δὴ. 

Δαρείε τὸ βασιλέως, καῦϑῦτι ἦν ἔγδοξος, καὶ ἐπιςήμων, χαὶ΄ συνετὸς, χαὶ πνευμα ἄγιον ἐν αὐτῷ 
͵’ ε 3 

τότε ὁ βασιλεὺς ἐδουλεύ- 
-ς Ν ΄ Ὃ ἣι ᾽ὔ 3 

χαὶ τὰς δύο ἄνδρας, ὃς χατέξησε μετ 
ὡς: ὦ 7, ᾽ “- ͵7 ρ ΄ ῬΥ 

“- χαὶ εὐοδόμενος ἐν ταῖς πραγματείαις τὸ βασιλέως, αἷς ἐπρᾶσσε. 
" Ν 3. Ἂς ΄ ἰδὲ ’ » 

σατο χαταςῆσαι τὸν Δανιὴλ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐὑτᾶ, 

» " ΄᾿ ΄ ε Ν ,΄ ε ΄ “ Νν 23 ’ ε Ν ἱρὰ νν Ν 

αὐτῷ, χαὶ σατράπας ἑκατον εἰχοσι ἐπ]ά. οτε δὲ ἐξελεύσατο ὁ βασιλεὺς καταςησαι τὸν Δανιὴλ 

΄ “ 2) »᾿- ΄, Ν ᾿, 2 ΄ 3 ε ΡῈ ε ΄ ΄ 

ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτῇ, Τότε βελὴν καὶ γνωμὴν ἐβαλεύσαντο ἐν ἑαυτοῖς οἱ δύο γεαγίσχοι, 4, 
2 ΄ ε » ἊΨ» Φ Ν ἰδν, Ν Ν 

ἐδεμίαν ἁμαρτίαν, οὐδὲ ἄγνοιαν ἡὐρισχον Χατα τοὺ Δανιὴλ, περὶ ξ. 

ἧς χατηγορήσουσιν αὐτὰ πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ εἶπαν, 
Πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, ἐπεὶ 

δεῦτε ςήσωμεν ὁρισμὸν χα ἑαυτῶν, ὅτι 

ρ Ἄ 3 3 3 ῆς 3 δ 9 "Ὁ 

πᾶς ἄγϑρωπος ὃκ ἀξιώσει ἀξίωμα, χαὶ ἃ μὴ εὔξηται εὐχὴν 

κοντα, ἀλλ᾽ ἢ ππαρὰ Δαρείου τᾶ βασιλξως" 

ἀπὸ παντὸς ϑεᾶ ἕως ἡμερῶν τριά- 

εἰ δὲ μὴ, ἀποϑανεῖται: ἵνα ἡϊήσωσὶ τὸν Δανιὴλ 

ἐγαγτίον τῇ βασιλέως, καὶ ῥιφῆ εἰς τὸν λάκχχον τῶν λεόντων. 

χεται, χαὶ δεῖται Κυρίου τᾶ Θεᾷ αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας. Τότε προσήλθοσαν οἱ ἄγϑρωποι 6. 

ἐχεῖνοι, καὶ εἶπαν ἐναντίον τᾷ βασιλέως" Ὃρισμον καὶ ςάσιν ἐςήσαμεν, ὅτι ππᾶς ἄνθρωπος, ὃς ἂν 7. 

εὔξηται εὐχὴν, ἢ ἀξιώση ἀξίωμά τι “παρὰ “παντὸς ϑεξ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλ᾽ ἢ παρὰ 

Δαρείου τῇ βασιλέως, ῥιφήσεται εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. Καὶ ὅτως ὃ βασιλεὺς Δαρεῖος 9. 

ἔςησε, καὶ ἐκύρωσεν. ᾿Ἐπιγνοὺς δὲ Δανιὴλ τὸν ὁρισμὸν, ὃν ἔςησε χατ᾽ αὐτξ, ϑυρίδας ἤνοιξεν ἐν 

τῷ ὑπερῴῳ αὐτῇ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἔπιπ]εν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῷ τρὶς τῆς ἡμέρας, χαϑὼς 

ἐποίει ἔμπροσϑεν, καὶ ἐδεῖτο. Καὶ αὐτοὶ ἐτήρησαν τὸν Δανιὴλ, καὶ χατελάξοσαν αὐτὸν εὐχό- 

μενὸν τρὶς τῆς ἡμέρας καϑ᾽ ἑχάςην ἡμέραν. Τότε ὅτοι οἱ ἄνθρωποι ἐγέτυχον τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπαν, 

Δαρεῖε βασιλεῦ, οὐχ, ὁρισμὸν ὡρίσω, ἵγα πᾶς ἄνθρωπος μὴ εὔξηται εὐχὴν, μηδὲ ἀξιώση ἀξίωμα 

παρὰ παντὸς θεᾷ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλὰ παρὰ σᾷ, βασιλεῦ, εἰ δὲ μῆ, ῥιφήσεται εἰς τὸν 

λάχχον τῶν λεόντων ἀποχριϑεὶς δὲ ὃ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς, ἀχριξὴς ὁ λόγος, καὶ μενεῖ ὁ ὁρισ- 

μός. Καὶ εἶπον αὐτῷ, ὀρκίζομέν σε τοῖς Μήδων χαὶ Περσῶν δόγμασιν, ἵνα μὴ ἀλλοιώσης τὸ 

πρόσταγμα, μηδὲ ϑαυμάσης πρόσωπον, χαὶ ἵνα μὴ ἐλατ]ώσης τι τῶν εἰρημένων, ἀλλὰ χαὶ χο- 

λάσης τὸν ἄνθρωπον, ὃς ἐχ ἐνέμεινε τῷ ὁρισμῷ τότῳ. Καὶ εἶπεν, ὅτως ποιήσω χαϑὼς λέγετε; 

Ἤ δεισαν γὰρ ὅτι Δανιὴλ προσεύ- 

11. 

12: 

ΧΧΠΙ. τὰ εἴδωλα] “Μαεϊρηα ὅυγ. Μεάϊοὶ. -«, χαὶ ἐκ εὐλόγ.} Υ. κατηγορήσουσ.] ἀεσμίαγεπὶ ΟΣ ἈΤ]οιβ οὶ. πρὸς τὸν βας.] 

ἤαθεῖ πα ἤρπο ϑυζ. Μοὶ. 

ΧΧΨΝΊΙ. σου] {Ὀ]ϊοῖς ἄσηυπι ἤπαὶς, φυλῇ ἤρμῃαπι αὐ Αἰξετϊίοἱ 

αὶ ΟὈεἰϊ ργοςεπηῆει, 88. 

ΧΧΝΊΙΙ. συντετέλεςχι. Ἡ βασιλεία σε τοῖς Μήδοις] συντετε- 

λέξαι ἢ βασιλεια σου" τοις ηδοις 88. ὥντ. Μεαϊοὶ. : 

ΚΤ, χα Δαρ.] ἢϊς ἱποῖρὶς πονδπ ἐδξτοπετῖῃ 88. 

Ι. ἔχατ. εἴκ. ἐπα } εοπίμηε υἱσίπεὶ τϊθιογε τοῖς ὁ νἱἀεῖυΣ Ηϊΐϊοτ. 

111. συνετὸς] συνεσις 88. σὲ καὶ εὐοδάμενος ἐν ταῖς τραγ- 

ματείαις τῇ βασιλέως, αἷς} εἰ ῥιοίῥενε ἀρεῦαι! σῷ ἐπ περοιὶὲς γεσὶς, ἡ 

φμᾳ ὅγγ. ΝΜΊεαϊοΙ. ᾿ 

εὐγαηὶ πόρε ϑυζ. Ν άϊο]. 
εαγεμν ὅγτ. Μεάϊοὶ. 

Ψ11. ἀξίωμα τι] ρεεϊηίομε (χυδῇ ὠξιώματι Ἰερογεῖιτ) δΥγ. Μειιοὶ. 

9.5] τοὺ Ἄεου 88. ῥιφήσετ.] ργογίείαιεν ὅ5γγ. Μεαϊοί. 

ΨΙΙ1. Εἰ ρεν(μιαίενηη τερὶ, ΜῈ σοη β ἐμογεὶ ἰαης ἰεβεηι, εἰ ποπ ἐπόμτν 

ἑαγεῖ ἐαπι, φεὶα πονεγαπὶ ψυοι Ῥαπίεὶ ογατεῖ, εἰ ἀεργεςαν είν {ΕΥ̓ ἐπ αϊε, αὶ 

ε τρις βεγαρεγοίαν τον ἅτ γερό, εἰ βγῸ) ἰσογοῖμν πὶ ἰασηπι ἰοοημπι 5γγ. Με- 

ἀϊοϊ. Ηκς- εχ ὁμοιοτελευτῷ, υἕ νἱάεταῦ, ἴῃ τεχῖι. Οσγῶςο οτα Δ Τα ηϊ. 

ΧΙ]. ἀποκρ. δὲ] α δὲ 88. ὁ ὁρισμ.] ἰες ὅγγτ. Μεαϊοί. ἀλλὰ 

καὶ χολ.]} δὲ »ηπία:ς 5 γ0. ἸΜϑάϊοὶ. τι} α ϑυΥ. ἹΜοάϊοὶ. ὃς οὐχ] 

φείζεπφμε ποη ϑγτ. ΝΙφα]ο]. 

λ 
4 5 

προσεύχεται καὶ δεῖται) οὐατεὶ οἱ ἤρῤγε- 



Κιφ. νὶ, 

13. 

14. 

1, 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23: 

24. 

ΔΑΝΙΗ͂ΛΚΑΤΑ ΤΟΥ Σ Ο΄ 

Ν Ω ΄ ἰτε Ν Ὁ λἊ “΄ “0 χαὶ ἔφηχε μοι τᾶτο. Καὶ εἶπαν, ἰδὲ εὕρομεν Δανιὴλ τὸν φίλον σοὺ εὐχέμενον χαὶ δεόμενον τοῦ 
΄ ἰϑ ἰφι 9 ἰϑ -. “ῷ ς 7 "»., ς φΦ 

προσώπου τὰ Θεξ αὐτοὺ τρὶς τῆς ἡμέρας. Καὶ λυπόμενος ὁ βασιλεὺς εἶπεν διφηναι τὸν Δανιὴλ 
3 Ν 4 ἰδὲ , Κ 3 » “2 

εἰς τὸν λᾶχχον τῶν λεόντων, χατὰ τὸν ὁρισμὸν ὃν ἔξησε χατ᾿ αὖτ. Τύτε ὁ βασιλεὺς σφόδρα 
Ἅ ’ ΙΝ Ν δ, Ε] ΄ “.Σ ΣΝ Ὃ ρ Ν ων “ “κ᾿ ἐλυπήνη ἐπὶ τὸν Δανιὴλ, χαὶ ἐδοήϑει τῇ ἐξελέσθαι αὐτὸν ἕως δυσμῶν ἡλίου ἀπὸ τῶν χειρῶν τῶν 

΄ | ΄ ) ἢ “ 3 »᾽ 
σατράπων. Καὶ οὐχ ἠδύνατο ἐξελέσϑαι αὐτὸν ἀπ᾿ αὐτῶν. ᾿Αναξοήσας δὲ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς 
- »"“, . “" “, 9 ρ»" 2 εἶπε τῷ Δανιῆλ, ὁ Θεός σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς τρὶς τῆς ἡμέρας, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε ἐχ 

Ἁ ρ ΄ Ψ δ. ΄ ’᾽ 4 47 7’ “ ΄ “ 

χειρὸς τῶν λεόντων" ἕως “πρωὶ σάῤῥει. Τότε Δανιὴλ ἐῤῥίφη εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. Καὶ 
5. », 9 9 ΝΟΣ ἡ 3 Ν ΄ μ, ’ 2 ’᾽ ε Ν ϑ ἰδὲ ,΄ 

ἠγέχϑη λίϑος, χαὶ ἐτέθη εἰς τὸ ςύμα τὰ λάκχχου, χαὶ εσφραγίσατο ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ δαχτυλίῳ 
ξ πος Ν 2 ρ ρ φΦ ἵν μ᾿ ἴω 

ἐαυτϑ, χαὶ ἐν τοῖς δαχτυλίοις τῶν μεγιςάνων αὐτδ, ὅπως μὴ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀρϑῆ ὁ Δανιὴλ, “ ἢ ὁ 
Ν 3 9 ’ ρ ζωὴ 

βασιλεὺς αὐτὸν ἀνασπάση ἐκ τ λάχχου. Τότε ὑπέςρεψεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὰ βασίλεια αὐτοῦ, 
Ν 5. 2 ’, ρ᾿ ΄΄ ε ἰδὲ ΄ 

καὶ ηὐλίσθη γήςης, χαὶ ἦν λυπόμενος περὶ τϑ Δαγιήλ' τότε ὁ Θεὸς τ Δανιὴλ, πρόνοιαν “ποιό- 
3 Ὁ 3 ’ Ν ’ὔ κϑὸΝ ΄ Ν|29 ’ ρὸ ΄ ΝΜ Ε 

μενος αὑτὰ, ἀπέχλεισε τὰ ςύματα τῶν λεόντων, χαὶ ὃ πσζαρηνώχλησαν τῷ Δαγιήλ. Καὶ ὁ βασι- 
Ὡ ρ » δι ᾿ς ᾿ 7 39 ε ον Ν “΄ Ν - -  ᾽)΄Ν 

λεὺς Δαρεῖος ὥρϑρισε πρωΐ, χαὶ ππαρέλαξε μεθ᾽ ἑαυτὰ τοὺς σατράπας, καὶ “πορευϑεὶς ἔςη ἐπὶ 

τϑ ςύματος τῇ λάχχου τῶν λεόντων. Τότε ὁ βασιλεὺς ἐχάλεσε τὸν Δανιὴλ φωνῇ: μεγάλη μετὰ 
χλαυῦμβϑ, λέγων, ὦ Δανιὴλ, εἰ ἄρα ζῆς, χαὶ ὁ Θεός σδ, ᾧ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, σέσωχέ σε ἀπὸ 

ρ»" ΄ -ς 3 3 γ᾿ ’ ᾿ ΄ Ν 9 δ' ρ ’ὔ’ - εκ ἰδὲ 

τῶν λεόντων, χαὶ οὐχ ἡχρείωχᾶν σὲ, Τότε Δανιὴλ ὃπήχουσε φωνὴ μεγάλη, χαὶϊ εἰπεν, βασιλεῦ, 
Ν, ᾽Ν Ν. “͵Ζ ΄ ε ΣΝ ὦ Ζ΄ ὃν ΄ ΞΞὉΣ»ΟΙΝ εκ 2 
ἐτι εἰμὶ ζῶν" Καὶ σέσωχέ μὲ ὁ Θεὸς ἀπὸ τῶν λεόντων, χαῦ ὅτι διχαιοσύνη ἐν ἐμοὶ εὑρέθη ἐναν- 

΄ 2. Ὁ ν. » ΄ Ν " “ῖΌἂΨ,ἤ »ἷ »Ψ ς εν» ». 2 ζ΄ ΔΝ ΒΨ» 
τίον αὐτϑ, χαὶ ἐναντίον δὲ σϑ, βασιλεῦ, ὅτε ἄγγοια, ὅτε ἁμαρτία εὑρέϑη ἐν ἐμοί: σὺ δὲ ἤχσας 

ἀγϑρώπων πτλαγώντων βασιλεῖς, χαὶ ἐῤῥιψάς με εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων εἰς ἀπώλειαν. Τύτε 
: ΄ ἰδὲ ς ΄ Ὺ-, Ψὕὔ ςΤιἃ ἝΝ ε 3 ᾽’ » Ὧ“Ὁ ε ΄ 

συνήχϑησαν “σᾶσαι αἱ δυνάμεις, χαὶ εἶδον τὸν Δανιὴλ, ὡς οὐ παρηνώχλησαν αὐτῷ οἱ λέοντες. 
΄ ε ᾽’ 4 3 ρ ε ΄ “" Ν » Ἅ Ἧς“ ε ρο ᾿Ξ. ,“Φ᾽ 

Τότε οἱ δύο ἄγϑρωποι εχεῖίνοι οἱ χαταμαρτυρήσαντες "τὸ Δανιηλ, αὕὔτοῖ, χαὶ αἱ γυγαιχες αὑτων, 
"ς Ν ΄ Σ) ,᾿ 9572 μ᾽ Χά Ν ε ΄ 2 2 ; ΙΝ ΝΣ - 

χαὶ τὰ τεχγὰ αὐτῶν, ἐῤῥιφησαν τοῖς λεοῦσι, χα! οἱ λέογτες ἀπεχτείναν αυτᾶς, χαὶ ἐσλασαν τὰ 
4 ΞΘ 3 »ν»6 Ζ΄ φὸ » ᾿ [ωὦ ρὸ ϑΑ͂ -ς » Ας ’ ρ 9 ἰδὲ 

ὁςὰ αὕτων. Ἔοτε Δαρείος εἐγρώψε πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι, χαὶ γλωσσαις, καὶ χωραις,, τοῖς οἰχουσιν 
. 3 ’ ρὸ " 39 ν᾿ ΄ Ε ’ εοεἅ»ν ε ν»Ἁ 9 ρ" ᾿ Ἶ ΄ Δ 

ἐν πάση τῇ γῇ αὖτϑ, λέγων" Πάντες οἱ ἄνθρωποι, αἱ ὄντες ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, ἐξωσαν τροσ- 
ρμὋ - 2 ᾿ ρὸ [ω] ρῷ 7 ΣΙ ΧΝ ΄ - 3 ΞιΝς ,΄ : ὡ ρ 9 ΝΝ 

χυγᾶντες χαὶ λατρεύοντες Τῷ Θεὼ τοῦ Δανιηλ᾽ αὐτος γὰρ ες! Θεὸς μένων, χαὶι ζῶν εἰς γενεᾶς 

γενεῶν ἕως τῇ αἰῶνος. Ἔγω Δαρεῖος ἔσομαι αὐτῷ «οροσχυνῶν χαὶ δουλεύων πάσας τὰς ἡμέρας 
Ης ἯΝ 4 ΝΜ ΄ Φ 4 ἰδὲ ε 9 ΄ ε Ν, . ΧΝ "ς 

μου" τὰ γὰρ εἴδωλα τὰ χειροποίητα οὐ δύνανται σώσαι, ὡς ἐλυτρώσατο ὁ Θεὸς του Δανιηλ τὸν 
Δανιήλ. Καὶ ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ" “- χαὶ Δαγιὴλ χατεςἄψη 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Δαρεία"" χαὶ Κύρος ὁ Πέρσης παρέλάξε τὴν βασιλείαν αὐτξ, 

ἙἘΤΟΥΣ πρώτου βασιλεύοντος Βαλτάσαρ χώρας Βαξυλωνίας, Δανιὴλ ὅραμα εἶδε πταρὰ χεφα- 

λὴν ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτϑ' τότε Δανιὴλ τὸ ὅραμα, ὃ εἶδεν, ἔγραψεν εἰς χεφάλαια λόγων. ᾿Ἐπὶ 

τῆς χοίτης μου ἐθεώρουν χαϑ ὕπνους νυχτός" χαὶ ἰδὰ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανϑ ἐνέπεσον εἰς 

τὴν ϑάλασσαν τὴν μεγάλην. Καὶ τέσσαρα ϑηρία ἀνέξαινον ἐκ τῆς ϑαλάσσης, διαφέροντα ἕν 
ρὸ ε . 2 ω 2 2 Φ Φ 2. “ -.. 

παρὰ τὸ ἕν' Τὸ τυρῶτον ὡσεὶ λέαινα, ἔχουσα “πτερὰ ὡσεὶ ἀετδ' ἐθεώρουν ἕως ὅτου ἐτίλη τὰ 
292 ὍὉ ζω] ρὸ ρ 3 ’ 3 » Ν 32 ΄ 

πτερὰ αὐτῆς, χαὶ ἤρϑη ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ πποδῶν ἀνθρωπίνων ἐςάϑη, καὶ ἀνθρωπίνη χαρδία 
9.  ». τ γ5ΧΝ 2 5. Ν Ψ ’ὔ ε ΄ »Μ 4 ΟΠΣΣΙΝ “,ενΝ ρ 

ἐδόϑη αὐτῆ. Καὶ ἰδὲ μετ᾽ αὐτὴν ἄλλο ϑηρίον ὁμοίωσιν ἔχον ἄρχου, χαὶ ἐπὶ τὰ ἐνὸς πσλευρου 
[] 

9 Ν ρ᾿ ’ 9 »" ΄ 59. “Θ᾿ Ν Φ 

ἐςάϑη, χαὶ τρία πλευρὰ ἦν ἐν τῷ ςόματι αὐτῆς κὶ ἐν μέσῳ ὀδόντων αὐτῆς" χαὶ οὕτως εἶπεν, 
39 » ’ὔ’ ’ ’΄ Ν Ν ρ 3 ’ἦ΄ ΄ »»Ἡ ε ΝἉ ΄ 

ἀνάςα, χατάφαγε σάρχας πολλάς. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐθεώρουν ϑηρίον ἄλλο ὡσεὶ “πάρδαλιν, 

ΧΙΠ. τὰ τροσωπ.] ἐπ εοηξεῦϊα ὅγγ. Μεάϊοϊ. 
ΧΙΝ. Καὶ λυπέμ.---κατ᾽ αὐτῷ} 1τεπιπὶ ἘΡίρταρμδ {εξεοηὶβ νἱάε- 

ἴὰῦ οὐ ἴεχαι τῶν ὅ Τοαὶ αἱ Η͂Σ. ἔφησε] βαικεναμ ὅγτ. Μεάοὶ. 

τὸν Δαν. 25] τὼ Δαν. 88. 
ΧΥῚ]. εἰς τὸ ςόμα] μιρῥεῖ ος ὅγγτ. Μεαϊοὶ. 

Ῥυπηῖς 5υγ. Μεαϊοί. 
ΧΥΤ]. ποιάμενος} λαόεπ: ὅδγτ. Μαάϊοὶ. 

ΧΧ. λατρεύεις} σν λατρ. 88. 
ΧΧῚ. ἐπήχουςε] τοφῥοπὐδε ὅγγν. ΜΙ φαΙοΙ. 

ΧΧΙ]. ἐναντίον αὐτῷ} α 88. καὶ ἔρῥιψ.1 α καὶ, (δὰ {ιρρίεν!ς 

Ἑάϊῖογ, ϑγγ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΨ. γλώσσ. καὶ χῶρ.} γερίοπὶ διε εἰ ἰϊηρμῖς 5 γτ. Μεύϊοί. 

ἐν τ, 23] ποῃ οχ- . χερίομδηι ἰενγ Βαῤγίοπ: ὅγτ. Μαάϊοί. 

ΧΧΨΤΙ. δουλεύων] ,τυίεπε εἰ ϑγτ. ΜΘαΙοΪ. 
ΧΧΨΝΤΙΙ. στρὸς τὸ γέν.} τηᾶγρο αἀ ραίνες ϑγγ. ΜοάΙοΙ. 

Ι. Βαλτάσαρ) Βαίιαβαν ὅ5γτ. ΜΜεάϊοὶ. χώρ. Βαξυλ.} μερεν 
κεφαλ.) - μα ὅγτ. Με- 

ἐἰϊοὶ. 
11. καϑ᾽ ὕπνες] ἰπ βόσιπο ϑγγ. ΜεάϊοΙ. τῇ ἐρ.} α ὅγγ. Μαείοὶ. 
1Π. Καὶ 15] εἰ εεος δγύ. Μαάϊοϊ. παρὰ τὸ ἕν] αὐ αἰΐα 8γτ. 

Μράϊοὶ. : 

ν, κι ἐν μέσῳ ὀδόντων αὐτῆς ΑἹ δᾺΚ ἐν πιράίο ἀεπίέηπι ν 5γτ. Με- 

ἀϊοὶ. 

ι 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΊΑ ΤΟΥΣ Ο. 
ΚΕΦ, 

καὶ πττερὰ τέσσαρα ἐπέτεινον ἐπάνω αὐτᾷ, καὶ τέσσαρες χεφαλαὶ τῷ ϑηρίῳ,, 
Μετὰ δὲ ταῦτα 5 

ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς γυχτὸς ϑηρίον τέταρτον φοβερὸν, γανο. φύδος αὐτῷ ὑπερφέρων 
ἰσχύϊ, 

ἔχον ὀδόντας σιδηρδς μεγάλους, ἐσθίον καὶ κοπανίζον, Χυύδὺ τοῖς τσὶ χαταπατεν, διαφόρως 

χρώμενον παρὰ πάντα τὰ πρὸ αὐτὸ ϑηρία: εἶχε δε κέρατα δέκα, Καὶ 
βοῦλαι πολλαὶ ἐν τοῖς 8. 

χέρασιν αὐτῶ. Καὶ ἰδοὺ ἄλλο ἐν χέρας ἀνεφύη ἀναμέσον ἀντῶν 
ΜΙΧΑ Ὡ τοις χε σεσίν πὐυτο, χαὶ 

τρία τῶν κεράτων τῶν πρώτων ἐξηράνθησαν δ αὖτδ' χαὶ ἰδοὺ ὀφθαλμοί, ὥσπερ ὀφϑαλμοὶ ἀν- 

σρώπινοι; ἐν τῷ χερᾶτι τότῳ, χαὶ ςόμα λαλδν μεγάλα, Ἐν Χὶ ἐπε “πόλεμον πρὸς τὰς ἁγίας." 

᾿Ἐϑεώρεν ἕως ὅτε θρόνοι ἐτέθησαν, χαὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐχάϑητο, ἐκ θν εξ ίθυλην ὡσεὶ χιόνα, καὶ 9. 

τὸ τρίχωμα τῆς κεφαλῆς αὐτῇ, ὡσεὶ ἐν λεῦυχον χαδαρῦν᾽ ϑ θρόνος ὡσεὶ φλὸξ 
πυρῦς, Ν τροχοὶ 

αὐτῇ πῦρ χαιόμενον. Ποταμὸς πυρὸς ἔλχων καὶ ἐξεπορεύετο χατὰ ᾧ τώ αὐτὰ πποταμὸς το, 

πυρός: χίλιαι χιλιάδες ἐθεράπευον αὐτὸν, καὶ μύριαι μυριάδες πα πρδΩΝ 
αὐτῷ, καὶ κριτή- 

ριον ἐχάψισε, καὶ βίξλοι ἠνεῴχϑησαν. Ἔν εις) Τ0τῈ τὴν φωνὴν Τὸ λλγθΝ τῶν μεγάλων, 
ὧν ἧι 

τὸ χέρας ἐλάλει" ϑεωρῶν ἤμην, χαὶ ἀπετυμπανίσϑη τὸ ϑηρίον, χαὶ 
ἀπολετῦ τὸ σῶμα αὐτᾶ, καὶ 

ἐδίϑη εἰς χαῦσιν “πυρός. Καὶ τοὺς κύχλῳ αὐτῇ ἀπεςήῆσε τῆς ἐξουσίας ἄυτων: καὶ χρόνος ζωῆς 
τ. 

ἐδόύϑη αὐτοῖς ἕως χρόνξ χαὶ χαιρδ. ᾿Εϑεώρουν ἐν ὁράματι τῆς γυχτός, χαὶ ζω ἐπὶ τῶν γεφελὼν 13. 

τῇ οὐρανῷ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἤρχετο, χαὶ ὡς παλαιὸς ἡμερῶν παρῆν, χα! οἱ «σαρεξήχοτες τλρη- 

σαν -- αὐτῷ. Καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ἐξουσία καὶ χαὶ τιμὴ βασιλικὴ, καὶ πάντα τὰ ἔϑνη τῆς γῆς χαϊ]ὰ 14. 

Ἐκ τῖς τὸ ν τ ; ἀξιῶ ς αδον ; ὡς τῶν ΩΣ ἢ τα 

γένη, χαὶ ππᾶσα δόξα αὐτῷ λατρεύουσα, Καὶ ἢ ἐξουσία αὐτῷ ἐξεσία αἰώνιος, τὲς οὐ μὴ ἀρϑῆ, 

χαὶ ἡ βασιλεία αὐτξ, ἥτις οὐ μὴ φϑαρῆ. Καὶ ἀχηδιάσας ἐγὼ Δανιὴλ ἐν τὅτοις ἐν τῷ ὁράματι 15. 

τῆς νυχτὸς καὶ ἐτάρασσόν με οἱ διαλογισμοί μου. Προσῆλϑον πρὸς ἕνα τῶν ἑφώτων, χαὶ τὴν ἀκρί-- ι6. 

ξειαν ἐζήτουν “παρ᾿ αὐτοῦ ὑπὲρ πάντων τούτων! ἀποχριϑεὶς δὲ λέγει μοι, χαὶ τὴν χρίσιν τῶν 

λόγων ἐδήλωσέ μοι. Ταῦτα τὰ ϑηρία τὰ μεγάλα εἰσὶ τέσσαρες βασιλεῖαι, αἱ ἀπολοῦνται 17. 

ἀπὸ τῆς γῆς: Καὶ ππαραλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι ὑψίςφου, καὶ χαϑέξουσι τὴν βασιλείαν ι8. 

ἕως τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. Τότε ἤϑελον ἐξακριξώσασϑαι περὶ τῷ ϑηρίου τῇ τετάρτου, τοῦ 19. 

διαφϑείροντος πάντα, καὶ ὑπερφόξου' χαὶ ἰδὲ οἱ ὀδόντες αὐτῶ σιδηροῖ, καὶ οἱ ὄνυχες αὐτῇ χαλ- 

χοῖ, χατεσϑίοντος πἄντας χύκλοϑεν, χαὶ χαταπατῶντος τοῖς πσοσί' Καὶ περὶ τῶν δέχα χεράτων 10. 

αὐτοῦ τῶν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, καὶ τ ἕνος τῇ ἄλλου τῇ προσφυέντος, χαὶ ἐξέπεσαν δι αὐτῇ τρία, 

χαὶ τὸ χέρας ἐχεῖνο εἶχεν ὀφϑαλμὲς, χαὶ ςόμα λαλδν μεγάλα" καὶ ἡ πρόσοψις αὐτῷ ὑπερέφερε 

τὰ ἄλλα. Καὶ χατενόεν τὸ χέρας ἐκεῖνο “πόλεμον συγιςάμενον «τρὸς τὰς ἁγίους, καὶ τροπόμενον 31: 

ΝΙ. ἐπίτειν. ἐπάνω] εχτοιάεϑαπίμν ἀρίερεῦ ὅγτ. ΜΕαΙοΙ. ϑυηρίῳ] ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν, καὶ τταρὴν ἐνώπιον αὐτῷ Τυῖ. Μ. Ὶ]. ς. 

1 εἰ Ἰΐησπα ἀαία ε εἰ ὅγγ. ΜΊεαϊοΙ. 
οἱ παρεςηκ.} φιὶ βαῤαη! ἀπὶς ἐππὶ 5γγ. ΜεάΙοί. παρῆσ. “σ- αὐτῷ] 

ΨΙ1. ὑπερφέρ.] »ἀὐαἰεδαι ϑὅγι. Μεάϊοϊ. χρώμεν.} Λα χεγεας προφήγαγον αὐτόν Τοῦ. Μ.1. ς. ἸΝοταπάμπι εἴ ὥριιπι ροΐϊ παρῆσαν, 

5γγ. Μεάιοὶ. 
ἀε υο πἰμὶ] ἀρυὰ ϑγυτ. Μεαϊοί. 

ὙΠΙ. τολλαὶ] γμαρχα ὅγῖ. Μεαϊοὶ. ἐξηράνϑ..} ἐχαγησγμπὶ ΧΙΝ. ἔζουσία κ χαὶ ἡ τιμὴ βας.} “οιοβδα: γερία Ἴεῖ
. Ογρτ. 70]. 

ϑυζγ. Μράϊοὶ. 
Ἐϊπω. πάντα τὰ ἔϑνη] οντες τερες ΟΥ̓́ΡΥ. κατὼ γίνη} 92εμπάμρ 

ΙΧ. ὅτε] ὅτου 1. Μ. τοό. παλαιὸς] ὁ παλ. 7υξ. Μ. 1. ο. μεέπις Τατ. βὲγ βέπις ΒΑΌεῖ ἱπ Ὁ1Ὸ 1 (ράκη οἷο ὔγρυύ. καὶ πᾶσα] 

«ιόνο) χιόνα, λευχὴν Μιΐ. Μ. Ἰ. ας. ὁ ϑρόν.] Ὁ αὐτοῦ Τυ. Μ. τὲ γέζπεπε εἰ ουππῖς [}. Επτπτη. αὐτῷ λατβ.} α αὐτῷ [υ{ξ. Μ. το7. 

Ι. ο. ϑυγ. Μεάῖοὶ. τροχ,] οἱ τροχ. ΠυΏ. Μ. 1. ο. καιόμεν.} λατρεύουσα ] βτυϊεδαὶ 5γγ. Μααϊοϊ. υΐεαε ἡ ἰπ πο 1. 1εἀ ἴῃ αἷίο 

χατακαιομεν. 88. φλέγον ΒΗ. Μ.}. ε. Μευῆεη: Σὲ, εἰ ξανεαδωπά ταιατὴ ἐπ αἰϊο. Ἔστ, ἐξεσία νἱ..] α ἢ 

Χ. ἕλκων] εἷλκεν Τυῖ, Μ.ο 1το7. ὃϊς ΠρθαπΠῚ βῃα}6 δἀϊυπρὶ!, σφι πο]. ἐξὰ Βδθεῖ ἴῃ 41115, Τασι. α ὐρυ.- Τυ., Εἴγαι. 

τοραἠπεῖυν νἱβ αἰτοῦ οὶ φυὶ ΤῺ ἧπο σοπηπιαιὶβ ργοοοςἀθητίβ ἰμτεγροπεθᾶ- ΧΥ. κι ἰτάρασσόν με οἱ διαλογισμοί μον} ἃ εοπίμγ αδαπὶ πῆς ἢ 

τας, ϑὅγχ. Μίβάϊοὶ. καὶ ἐξεπορ.] ἐκπορενόμενας ξιᾶ. Νί. 1.ς. κὰδ (ἔς) ὅγε. Μεάϊαὶ. Ἐπ Ν ετῖο μας ταν. 

πρόσωπ.} ἐκ προσώπον 7υῖε. Μ. 1. 6. «πίε βαείοπι ϑυγ. Μεαϊοί. ΧΥῚ. Προσῆλϑ.] καὶ τροσηλϑ. ]υ8. Μ. 108. ὠποχρ. δὲ 

ἐϑεράπ. αὐτὸν] ἐλειτέργουν αὐτῷ 714. Μ. Ἰ. ς. μυριάδες} γιγγία- λέγει] γον αμίεπις εἴ χε ϑγτ. Μεάιοὶ. 

ἄμηι ϑγύ. Μεάϊοὶ. αὐτῷ απίε εἰς ὅγγ. Μεαιοὶ. καὶ κριτ. ΧΥΤΙ. παραλήψ.} οὐ παραλήψ. (ς) Τυ8. Μ. τ93. τὴν βα- 

ἐκάϑ'.. καὶ βίξλ. ἠνεωχ»ν.] βίξλοι ἀνεῴχϑησαν, καὶ κριτ- ἐκάϑ. Τυῆ. σιλείαν τ" --τὴν βασιλείαν 41 α αἰτεγιῖσα εἴ 4118 τὶς Ἰητοιασους {ι- 

ἍΝ. Ὁ. κριτήριον] εἰογητς ἡμάϊεϊ! ὅγτ. Μεάϊο]. Ν.]. ς. ἕως] -Ἑ αἰῶνος καὶ ἕως [υἱξ. Μ. Ἰ. ο. 501. ΜΟΙ. 

ΧΙ. λόγ. τῶν μεγ.] μεγάλων λόγ. Τυ{ξ. Μ. τ97. ϑεωρ. ἤμην] ΧΙΧ. περὶ τοῦ ϑηρ. τοῦ τετ.] ὑπὲρ τῷ τετ. ϑρ. 1018 Μ. τ98. 

κα Τυᾷ. Μ. 1. ς. Βαο {Ὲ0 ἃς μδῦεϊ ϑυγ. Μεαϊοὶ. ἀπενυμπ.]} ρτο- διαφϑείφ.} καταφϑείρ. Τυ8. Ν,. 1. ς. ᾽δοὺῦ} α 1. Μ'Ὶ, ὁ. 

1εὅϊα εἰ ὅγγ. Μαάιοί. 
κατεσϑίοντος] κατεσθίοντες 88. 507. ΜΈ αϊοὶ. καταπατέντος] κα- 

ΧΙ. τ κςς κύκλῳ ἀπέςησε τῆς ἐξουσ.] τὰ λοιπὼ ϑηρίω μετεςαϑὴ ταπατουντες 88. ΘΥΓ. Μεάϊο]. 

τὴς ὥρχῆς 1υ{π. Μ. 197. ἰδόϑη αὐτοῖς} τοῖς ϑηρίοις ἐδόθη [υῇξ. ΧΧ. τῶν ἐπὶ] Ὺα τῶν Τυῆ. Μ. το. κεφαλ.) Ῥ ὅμ: 5Υτ. Με- 

Μ. Ἰ. ς. χρύν. καὶ καιρ.} καιροὺ καὶ χρόνου 1. Μ.1.ς. καὶ ἀοϊ. τῷ ἑνὸς ἐκ τοῦ ἑνὸς 1||. Μ. 1. 6. ἀΨἐ μπὸ σγγ. Μεριοὶ. 

καιρδ]} εἰ γμοπΙ Ή μη ὅγγ. Μεάϊοὶ. τοὺ ἄλλου] κα [υδ. Μ. 1. ο. τοροσφυΐντ.} “Ἐ ἐΠ4 ϑυτ. Μεθιοὶ. 

᾿ ΧΗΙ. ι ἐπ} μετὰ Τυῖ. Μ. 197, [εἀ ἐπάνω Τΐεπὶ ἰπ αἰυΐοης γό. ἐξέπεσαν] ἐξέπεσον ἐκ τῶν προτέρων Τυῇ. Μ. 1. ο. 

ἤρχετο] ἐρχόμενος 7υϊι. Μ. Ἰ. ο. ὡς ταλ. τῶν ἥμερ. παρῆν] ἦλθεν ΧΧΙ. τροπόμ.] φυοα υἱπεεόα! 5γγ. Μαύϊοὶ. 



ΚΕΦ. ΥἹ]. 

22. 

22. 

24. 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ἘἜΟΥΣ ο΄ 

αὐτῆς, Ἕως τῷ ἐλϑεῖν τὸν παλαιὸν ἡμερῶν, χαὶ τὴν χρίσιν ἔδωχε τοῖς ἀγίοις τᾷ ὑψίςου" χαὶ ὁ 
χαιρὸς ἐδόθη, χαὶ τὸ βασίλειον χατέσχον οἱ ἅγιοι. Καὶ ἐῤῥέϑη μοι περὶ τῷ σηρίε τῇ τετάρτω 
ὅτι βασιλεία τετάρτη ἔςαι ἐπὶ τῆς γῆς, ἥτις διοίσει παρὰ “σάσαν τὴν γῆν, καὶ χαὶ ΡῚ Εθι 
πᾶσαν τὴν γῆν, χαὶ ἀναςατώσει αὐτὴν, χαὶ χαταλεανεῖ αὐτήν. Καὶ τὰ δέκα χέρατα τῆς βα- 
σιλείας, δέχα βασιλεῖς ςήσονται" καὶ ὁ ἄλλος βασιλεὺς μετὰ τότους ςἥσεται, καὶ αὐτὸς διοίσει “,“ενΝν Ν ΄ Ν " " ΄ δ  Χάχοις ὑπὲρ τοὺς πρώτδς, χαὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπεινώσει. Καὶ ῥήματα εἰς τὸν ἅψιςον λαλήσει; 
χαὶ τοὺς ὁγίους. τῇ ὑψίςου χκατατρίψει, χαὶ προσδέξεται ἀλλοιῶσαι χαιρὰς χαὶ νόμον, χαὶ πα.- 
ραδοϑήσεται “πἄντα εἰς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἕως χαιρδ καὶ χαιρῶν, χαὶ ἕως ἡμίσους χαίρδ, Καὶ ἡ 
χρίσις χαϑίσεται, καὶ τὴν ἐξουσίαν ἄπολϑσι, καὶ βαλεύσονται. μίᾷναι, χαὶ ἀπολέσαι ἕως τέλες. 
Καὶ τὴν βασιλείαν, χαὶ τὴν ἐξουσίαν, χαὶ τὴν μεγαλειότητα αὐτῶν, χαὶ τὴν ἀρχὴν πτασῶν τῶν 
ὑπὸ τὸν ἐρανὸν βασιλειῶν, ἔδωκε λαῷ ἁγίῳ ὑψίςῳ, βασιλεῦσαι βασιλείαν αἰώνιον, χαὶ πᾶσαι 
9 ᾽7ὔ ἑ 9. »" ς ’ Ν ἰϑω μ»" [ων ᾽’ . ἐξουσίαι αὐτῷ ὑποταγήσονται, χαὶ πειϑαρχήσουσιν αὐτῷ Ἕως χαταφροφὴς τῷ λόγε' ἐγὼ Δα- 
γιήλ σφόδρα ἐχςάσει “ππεριειχόμην, χαὶ ἡ ἕξις μου διήνεγχεν ἐμοὶ, χαὶ τὸ ῥημα ἐν καρδίᾳ μου 
ἐςήριξα. ᾿ 

, ’ὔ ᾽ὔ’ Φ δ ΕΤΟΥΣ τρίτου βασιλεύοντος Βαλτάσαρ, ὁρασις, ἣν εἶδον ἐγὼ Δανιὴλ, μετὰ τὸ ἰδεῖν μὲ τὴν 
΄ Ν Ν » ᾽ “ ε ͵ »Ῥ 3 [4 9 »», 3 ΄ ἰϑέ ’ Ω ΑΝ, πρώτην" καὶ εἶδον ὃν τῷ ὁράματι τῷ ἐνυπνίου μου, ᾿Εμοῦ ὄντος ἐν Σόσοις τῇ “σύλει, ἥτις ἐςὶν. ἐν 

“ ΄ ν 5 52 ..εν΄ “,χικβν ΨΝ " ΄ ΄ Ελυμαΐδι χώρᾳ κ χαὶ εἶδον ἐν ὁράματι" ἔτι ὄντας μ πρὸς τῇ πύλῃ Αἰλάμ. ᾿Αναξλέψας εἶδον Χριὸν 
Ὁ 4 ςζ.. »᾿»" 959. “ ἰδ ’ ΄ ἝΝ ε εγα μέγαν ἐφωτα οἰπέναντι τῆς πύλης" χαὶ εἶχε χέρατα καὶ χαὶ τὰ χέρατα ὑψηλὰ, καὶ τὸ ὃν ὑψη- 

΄ “εκ ΝΝ ς ΄ 2 Ὁ ᾿» λότερον τῇ ἕτέρου, χαὶ τὸ ὑψνηλύτερον ἀνέξαινε. Μετὰ δὲ ταῦτα εἶδον τὸν χριὸν χϑρατίζοντα 
Ν 2 - Ν ἈΝ "-ς" Ν Ν, ᾿ Ν Ν ΄ ΄ πρὸς ἀνατολὰς, χαὶ πρὸς βοῤῥᾶν, χαὶ πρὸς δυσμᾶς, χαὶ μεσημξρίαν' χαὶ “πάντα τὰ ϑηρία οὐκ 

»ἤὔ 9 4 3" ΄-ς ἰϑὰ ρ ἰὸν ΝΞ) ζά 4 ς ἐςησαν ὀπίσω αὐτὸ, χαὶ ἐκ ἣν ὁ ῥυόμενος ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῇ, χαὶ ἐποίει ὡς ἤϑελε, καὶ ὑψώϑη. 
Κ ΣΝ 232 Ἃ δ ΄ . δ Ν ͵ 9 “Ὁ 4 Ξ,. " δ .“ , Ν, 7 ρο ρ ΝΡ.» αἱ ἔγω ὁϊενοϑμην, καὶ ἰδοῦ τράγος αἰγὼν ἤρχετο ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς" χαὶ ἣν 
ἰο Ν, ΄ ἃ “,᾿ Σ »" 2." τ τράγξ χέρας ἕν κι ϑεωρητὸν,΄ ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ἦλϑεν ἐπὶ τὸν χριὸν τὸν τὰ 
’ » [ ἐχ ς »" ν ἰϑὰὲ ’᾽ ΝΜ δ ΕΣ 9 ρ ᾿ ἰδὲ Ν "Ἡ χέρατα ἔχονται, ὃν εἶδον ἑςῶτα πρὸς τῇ πύλῃ, καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν ϑυμῷ ὀργῆς. Καὶ εἶδον 

αὐτὸν προσάγοντα “πρὸς τὸν χριὸν, χαὶ ἐθυμώθη ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ ἐπάταξε καὶ τὸν χριὸν, καὶ συνέ- 
τριψε τὰ δύο κέρατα αὐτῷ, χαὶ οὐκ ἔτι ἣν ἰσχὺς ἐν τῷ χριῷ φῆναι χατέναντε τῇ τράγου, χαὶ 
3 “΄ ΞΧΝ 2 ν ἣν “ Ν φ΄ Ξ.Ν ΝΣ ς ς ἑ Ν ΝΣ Ν γ᾿ ἐσπάραξεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ συνέτριψεν αὐτὸν, καὶ ἐχ ἦν ὃ ῥνόμενος τὸν χριὸν ἀπὸ τοῦ 
τράγου. Καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν χατίσχυσε σφόδρα" χαὶ ὅτε χατίσχυσε, συνετρίξη αὐτῷ τὸ 
χέρας τὸ μέγα" χαὶ ἀνέξη ἕτερα τέσσαρα χέρατα χατόπισϑεν αὖτ εἰς τὰς τέσσαρας ἀνέμους τ 
3 ρ ἙΝ 39 ενἣΝν 9 "»" 9 ΄ 7’ 3 ναῷ Ἂς ’ Ν 2 ’ ε Ξ,ΙΝ, ξ΄ ὅραγδ, Καὶ ἐξ ἑνὸς αὐτῶν ἀνεφύη χέρας ἰσχυρὸν ἕν, καὶ χατίσχυσε, καὶ ἐπάταξεν ἐπὶ μεσημξρίαν, 

3 ᾿ς Ξ93 ρ 6, ρ : 4 ἰϑ ρὸ ΕῚ ἐπὶ νότον, χαὶ ἐπ᾿ ἀνατολᾶς, χαὶ ἐπὶ βοῤῥᾶν, Καὶ ὑψώϑη ἕως τῶν ἐξέρων τ ἐρᾳνϑ" χαὶ ἐῤῥάχϑη 

ΧΧΙΠ. ἡμερ.] τῶν ἡμερ. 88. ἰδ69η} ἐνέρη 1. Μ. 1το9ρ. ἥἤπεπι παιτα!οηΐβ ἀδ νἱἤοπο, εἰξ ἤπε ἀιῖο ρίοπο αἰ πριεηάι!π1. 
οἷ]. κ 7υῆ. Μ.1... ἅγιοι] -Ἐ ὑψίξον 78, Μ. 1. 6. ΧΧΨΠΙΙ. ἕως κατᾶςρ. τοῦ λόγου] ἕως ὧδε τὸ τέλος τῇ λόγου Τα (Ὁ 

ΧΧΠῚ. τῇ ϑηρ. τοῦ τῇτ.] τοῦ τετ. ϑηρ. [υ8ξ. Μ. τοο.- ὅτ|)} Μ' τ99. πιᾶγρο ἕως ὧδε τὸ πέρας τοῦ λόγου 88. ϑυτ. Μεαϊοὶ, α 7υῆ, Μ.Ί.ς. πᾶσ. τὴν γὴν 19] τιάσας τὰς βασιλείας ταύτας σφύδρα ἐκχς. ποεριευχ ἦμ.} ἐκς. περιειχόμ. σφ. Τυ{π. Μ. 2οο. ἕξις] 
7υ8ᾷ. Μ.}. ς. 2γα ονιμέξης γορηΐς πλᾶῦρο ὅγγ, Νίθαϊοὶ.. ο λέξις σοχτυρῖς μῆ. Μ. 1. ας. μὸν 1" κα 78. Μ. 1. ς. καρδ.] 

ΧΧΙΨΝ, τῆς βασιλ.] ς τερπο ὅγι. Μείῖοὶ. ςήσογτ.] ἀναςή- τῇ καρ. 7χ1ι. Μ. 1. ς. ἐςήριξα] ἐτήρησα [ι{ϊ. Μ. Ι. ς. 
σονται μετ᾽ αὐτὲς Τυῆ. Μ. τος. καὶ ὁ ἄλλ. βασ. μετὰ τέτ. ςἡήσ.} ὁ 
« 796. Μ.1. ς. Εκ ὁμοιοτελευτῷ ἰαξταπι ογεῴο. ; 1. Βαλτάφαρ) Βαϊίιᾳἤανε ϑυγ. Μαϊοί. ᾿ ὟΣ 

ΧΧΝ. εἰς τὸν ὕψ.] πρὸς τὸν ὑψ. 7. Μ. τοο. δάνεγψις ΑΝ 41- 11. Σέσοις] διίαη 5γγ. Μεάϊοὶ. Ἐλυμαΐδι] Εἰσὶ ὅγυτ. Μεάϊοὶ. 

γε ϑγΥ. Μεάϊο]. τοὺς ἀγ.] ἑτέρας ὧγ. ]7{τ. Μ. 1. ς. κατα-Ἡ. Αἰλαμ] ὕδανι ὅϑγτ. Μεΐϊοὶ. {]αὶ τεϊδυῖϊε τοῖς 6 Ηΐοτ. ἴῃ σοπιπηγεηῖν 
τρίψει] καταςρέψει 7υῖ. Μ. 1. ς. ἀλλοιῶσ.} τοῦ αλλοιωσ. 88. 84. 
νόμον) χρόνους Τυῖε. Μ. 1. ς. εἰς τὸς χεῖρ.) α τὰς ]υῆ. Μ. Ἰ. ο. ΠῚ. ὑψηλὰ] (μρ] υπρὶς Βυὶς νοοὶ ἤρηυπι ἤπαϊα φυο τοτπηϊπείαν νἱς 
ἐπ νιαπὶδμε ϑγύ. Νεαϊο]. αὐτοῦ) α [. Μ. Ἰ. ς. καιρῶξ 15] αἰξεγιοἱ ργαςεάεμτίθ, ϑνγ. ΜβάϊοΙ. τῇ ἑτέρου) Δβεῖο μιο ϑγτ. Μεάϊοϊ, 

καιροῦ αὐτὰ Ἰυῆ. Μ.1]. ς. ἕως ἡμίσους} ἥμισυ 7υ{ξ. Μ. 1. ς. ϑυΐρίσαῖυγ ἙΕαϊτογ ἀοέι Ππηι5, αιοά τοῦ ἑταίρα ἴῃ Ογαοίβ ἱεροῖς Τηζοῦ- 
ΧΧΥῚ. καϑίσεται] ἐκάϑισε [ιΠπ, Μ. το9. Νοίαπάιϊιπι ρΡοο, ργὸβδ 5.115. 

4ιοά ᾿: μᾶς νοσε εἴ ἴῃ γεϊψυο σομηηγαῖ5 [εχῖι5,) Ποη τῶν 6, [εὰ Τεο- Ψ, τῆς γῆς] -Ἐ οἰ ποη ἐαηρεύαι ἰπ ἐογγαηι ὅγγ. Μεάϊο. αὐτῶν} 

ἀοιοπὶβ ἀρὰ Τυηξηυ τη ἨΔ ὈδατοΓ. ἤπρπὰπὶ βηδῖε, αιοά ΓΙ) 1οἶταγ ἤυΠς νοςὶ, ποπ Βαδεῖ ὅγγ, Μοάϊοί. 

ΧΧΝΙΙ. τὴν βασιλ.---τῶν ὑπὸ] κἡὶ βασιλεία καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ἡ ΝΠ. Κὰ τὸν κριὸν ἑρμνι ἃς αγίρίοηι στη ἤρῃο τεγπη Δ} Γὰδ) απέϊο 
μεγαλειότης τῶν τόπων τῶν ὑπὸ Τυ!ξΞ. Μ. 199. ἔδωκε] ἐδόϑη [υῇ. ϑγγ, Μεαϊοϊ. ςῆνα!]) βαμαϊΐ 5γτ. Μεάϊοϊ. 
Μ. 1. ς. ὑψίςω] υὑψίςου 1. Μ. 1. ς. ὅγγ. Μεαῖοϊ, ΕΠΞ. πιεπὶς Ψ]Π. κατίσχυσε 13] ριφυαίεδαι ϑγτ. Μεάϊοϊ. : 
τγροϊμείδγιιπη εττο. ἐζουσ.] ὅ. αἱ εἐζουσ. τηᾶγρο ΧΙΠ. αὐτῷ ὑπο- 1Χ. ἐπὶ νότον] κα 5γύ. Μεάϊοὶ. ἐπ᾿ ἀνατολὰς, καὶ ἐπὶ βοῤῥ.} 
ταγ.] ὑποταγ. αὐτῷ ]υ. Μ. 1... τπειϑ. αὐτῷ] Ηἷο, πεπῖρε δὰ ογίθπίσσι οὶ ἀφκίδομονε ϑγτ, ΜΙΘαοΪ. 

ἘῊΝ 



ΔΑΝΙΗ͂Δ ΚΑΤᾺ ΤΟΥ͂Σ Ο. 

“.. 3 ΕῚ 
ρ 

ςἨ » »ῸΜἬῇ 

χαὶ ἔςη ἐχόμενός μου τῆς ςάσεως'" Χαὶ εν τῷ ἐξ 

ΠΡ π' ἔς τάκ ἢ ; ᾿ τ ΚΕΦΎΠΙ, 

ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῶν ἀςέρων, καὶ ἀπὸ αυτῶν χατεπατήνη» ως ὁ ἀρχιςράτηγος ῥύσεται τὴν αἰχ. 

μαλωσίαν" καὶ δ αὐτὸν τὰ ὅρη τὰ ἀπ᾿ αἰῶνος ἐῤῥάχϑη, καὶ ἐξήρϑη ὃ τόπος αὐτῶν, καὶ ϑυσία. 

καὶ ἔϑηχεν αὐτὴν ἕως χαμαὶ ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ εὐωδώϑησαν, Χαι ἐγενήνη: χαὶ ἰδ: ἅγιον ἐρημω- 

ϑήσεται. Καὶ ἐγενήθησαν ἐπὶ τῇ ϑυσίᾳ αἱ ἁμαρτίαι, καὶ ἐῤῥίφη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη: 
καὶ 

ἐποίησε, καὶ εὐωδώϑη. Καὶ ἤκϑβον ἑτέρε ἀγίξ λαλῶντος, χαὶ εἶπεν ὁ ἕτερος ἅγιος τῷ φελμενὶ 

τῷ λαλᾶντι, ἕως τίνος τὸ ὅραμα ςἥσεται, χαὶ ἡ ϑυσία ἡ ἀρϑεῖσα, “ὦ ἡ ἁμαρτ
ία ἐρημώσεως ἡ 

δυοϑεῖσα, καὶ τὰ ἅγια ἐρημωσήσεται εἰς καταπάτημα : Καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἕως ἑσπέρας καὶ πρωὶ 

ἡμέραι δισχίλιαι τριαχόσιαι; χαὶ χαϑαρισϑήσεϊαι τὸ ἅγιον. Καὶ ἐγένετο ἔν τῷ ϑεωρεῖν μὲ, ἐγὼ 

Δανιὴλ, τὸ ὁραμᾶ, ἐζήτουν διανοηθῆναι, χαὶ ἰδοὺ ἔφη κατεναντίον μ8 ὡς ὅρασις ἀνθρώπου. Καὶ 

ἤχουσα φωνὴν ἀνθρώπου ἀναμέσον τῇ οὐλαΐ χαὶ ἐκάλεσε, χαὶι εἶπεν, Ραθριῆλ, συνέτισον ἐκεῖνον 

τὴν ὅρασιν" “Ὁ καὶ ἀγαξοήσας εἶπεν ὁ ἄγϑρωπος ἐπὶ τὸ πρόσταγμα ἐκεῖνο ἢ ὑρᾶσις. Καὶ ἦλϑε, 

χεσϑαι αὐτὸν ἐθορυδήνϑην, χαὶ ἔπεσα ἐπὶ πρόσω- 

πόν μου" χαὶ εἶπέν μοι; διανοήϑητι, υἱὲ ἀνϑρώπου, ἔτι γὰρ εἰς ὥραν καιρᾷ τᾶτο τὸ ὅραμα. Καὶ 

λαλοῦντος αὐτῷ μετ᾽ ἐμξ, ἐχοιμήνην ἐπὶ πρόσωπον χαμαὶ, χαὶ ἁψάμενός μου ἤγειρε με ἐπὶ τοῦ 

τόπα. Καὶ εἶπέ μοι, ἰδὲ ἐγὼ ἀπαγγέλλω σοι ἃ ἔςαι ἐπ᾿ ἐσχάτε τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τῇ λα σδ' 

ἔτι γὰρ εἰς ὥρας χαιρξ συντελείας μενεῖ. Τον χριὸν, ὃν εἶδες, τὸν ἔχοντα τὰ χέρατα, βασιλεὺς 

Μήδων καὶ Περσῶν ἐςί. Καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν, βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἐςί" χαὶ τὸ χέρας 

τὸ μέγα, τὸ ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῇ, αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτος. Καὶ τῇ συντριξέντος, 

καὶ ἀγαδάντα ὀπίσω αὐτὰ τέσσαρα χέρατα, τέσσαρες βασιλεῖς τοῦ ἔϑνες αὐτὰ ἀναςήσονται, οὐ 
[οὐ] 

᾿, ν 4 ιν ) ὦἔυπρς ν᾽.» 9 ’ 

κατὰ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ επ ἐσχατᾶ τῇ 
ρωὼ ’᾽ βο . ων 

ς βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων Τῶν ἁμαρτιῶν αὐὖ- 

ρ 

΄ 3. ὦ Ν, ’ 

τῶν, ἀναςἥσεται βασιλεὺς, ἀναιδὴς προσώπῳ, διανοόμενος αἰνίγματα. Και ςερεωσϑήσεται ἡ 

32 ἯΝ 9. 5 2. Σ »“ 2 σ΄ 5» “Ὁ Σ 9 »" ϑερεῖ Σ εὐοδωθὴ Ν 7 

Ισχὺυς αυτᾶ, χα! οὐχ ἐν τὴ ἰσχῦυ! αυτᾶ, ᾿ 4,4) αυμᾶςως φ ερξε!) χαι εὐοθωνήσεται, Χἂ!ΐ “ΦΠοίήσει, 

Ν ρ γ᾿ ε ΝΟΣΝΝ 
Ν ΄ 39 Ν 3 7 

χαὶ φϑερεῖ δυνάςας, χαὶ δῆμον ἁγίων. Καὶ ἐπὶ τοὺς ἁγίους τὸ διανόημα αὐτὸ, χαὶ εὐοδωσήσε- 

ται τὸ Ψεῦδος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτᾶ, καὶ ἡ καρδία αὐτῷ ὑψωθήσεται, χαὶ δόλῳ ἀφανιεῖ πολλοὺς, 

ΝΟ Ν 9 Χά 3 Ρ ΄ Ν ΄ Ἂς δ ἯΝ 9 ἣ Ε φῶ 

χαὶ ἐπὶ ἀπωλείας ἀγδρὼν ςήσεται, χαὶ ποιήσει συναγωγὴν χειρὸς, Χαὶ ἀποὐθώσεται. ““ Τὸ ὁραμὰ 

Ν -ε 7 -ς ϑ.  “ » 5» 3 , Ν ρ 4 Ἀφ Ὁ» ον 3 ς- 7 

τὸ ἐσπερᾶς, χα Πρωὶϊ, ηὑρέθη ἐπ ἀληϑείας, καὶ νῦν πεφραγμένον τὸ ὁραμῶ, ετι γὰρ εἰς ἡμέας 

πολλάς. Ἐγὼ Δανιὴλ ἀσϑενήσας ἡμέρας πολλᾶς, καὶ ἀναςὰς ἐπραγματευόμην πάλιν βασι- 

ρῷ 

λιχὰ, χαὶ ἐξελνόμην ἐπὶ τῷ 
ες: “ . ΜΝ 2 ΄- »» ε [4 

ὁράματι, καὶ ἀδεὶς ἦν ὁ διαγοόμενος. 

ΕἸἾΤΤΟΥΣ πρώτου ἐπὶ Δαρείου τὰ Ξέρξου ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς Μηδικῆς, οἱ ἐξασίλευσαν ἐπὶ τὴν 

βασιλείαν τῶν Χαλδαίων: Τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτῇ, ἐγὼ Δανιὴλ διενοήθην ἐν ταῖς 

βίξλοις τὸν ἀριϑ μὸν τῶν ἐτῶν, ὅτε ἐγένετο πτρόσταγμα τῇ γῆ ἐπὶ Ἰερεμίαν τὸν πτροφήτην, ἐγεῖ- 

ραι εἰς ἀγαπλήρωσιν ὀγειδισμβ Ἱερουσαλὴμ ἑξδομήκοντα ἔτη. Καὶ ἔδωχα τὸ πρόσωπόν μου ἐπὶ 

Κύριον τὸν Θεὸν, εὑρεῖν προσευχῆν χαὶ ἔλεος ἐν γηςείαις, καὶ σάχχῳ καὶ σποδῷ. Καὶ προσ- 4 

ηυξάμην πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν, ἐξωμολογησάμην, χαὶ εἶπα, ἰδοὺ Κύριε, σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ μέγας, 

Ν “, 
ΝΞ ΕΣ Ν Ν ε ξ Νν δ ϑή Ν Ἂν κ᾿ 2 “ο΄ Ν » 

χαὶ ὁ ἰσχυρος, ΧΙ 0 φοδερος, τήρων τὴν θα ἤχην, χᾶι Τὸ ελεὸς τοῖς ἀγαπῶσι σέ; χαι τοῖς φυ- 

’ 
΄ ἡ ἊΝ ’΄ ’ὔἤ ε 3 

’ Ν, ΄ 

λάσσεσι τὰ προστάγματά σε' Ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠσεξήσαμεν, καὶ ἀπεφημεν, χαὶ πᾶρε- 

Ο ΝἮΗ 2 ά Ν Ν -- » ρ- ὯΝ “" 

ἔημεν τὰς ἐντολάς σου, καὶ τὰ χρίματά σου. Καὶ ἐκ ἠκόσαμεν τῶν “παΐδων σου τῶν τπροφήτων, 

Ἃδι' », 7 ΝΝ “,.͵3Ὁ9 ΄ ΙΝ Ἂις ρὸ ς φρο ᾽ὔ ε ὦ“ 

οἱ ἐλάλησαν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σε ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἥμων, καὶ δυνάςας ἡμῶν, χαὶ “πατέρας ἡμῶν, 

ΧΊ. εὐωδώϑησαν] ῥνγοίρετε εὐεπὶξ ϑ5γτ. Μοάϊοϊ. 
ΧΙΠΠ. ὁ ἕτερος ἅγιος 4,47 ἡ κὰκ {από α΄ αἰγὶ ϑγύ. ΜείιοΙ. 

φελμουνὶ} φἠεϊνιοπὶ ὅϑγγ. Μεάϊοὶ. 

ΧΙΝ. τριωχόσ. εἰ ὈγρτΉ ς ὅυγ. ἸΜοάϊοϊ. 

ΧΥἹΠ. τρόσωπ. χαμαὶ]  αείενι πιφαπὶ βεβεν Ἰετγαπι ϑγζ. ΜΙ Θάϊοὶ. 

εψώμ. μον] φωμρι ἀρργορίπφηαβέ πελὶ ὅ5γυ. Μεάϊοὶ. ᾿ 

ΧΙΧ, ἰδοῦ} ἐεεε ερὸ ϑγτ. Μεάϊοὶ. ἐπ᾿ ἐσχ,] ἀπ᾿ ἐσχ, 88. 

ΧΧ. Τὸν χρ.} αγίες ὅγτ. Μεαϊοὶ. 
ΧΧΙΙ. τὸ συντριδ.} τὰ συντριδεντὰ 88. φμοά εοηγγαξίμπι εΠ 5 γγ. 

Μεάϊοὶ. ἀναβάντα) αἰκεπάενεπὶ δ5γτ. ΜεαΙοΙ. τὰ ἔϑν.} ἐδ 
ξορμῖο ϑγγ. ΜεαΙΟΙ. 

ΧΧΙΨ. καὶ οὐκ] Με ποκ ὅγγν. ΜοαΙοὶ. φϑερεῖ χα} ϑέρει (Π0) 

88. φϑερεῖ α"} φϑαρει 88. 

μον} εοπρτερ αείομεηι ὉΥΓ. Μεάϊοὶ, 

ΧΧΥῚΙ. “ὦ Τὸ ὅραμα] “Ὁ τὸ οραμα 88. εἰ υἱβο πε ἔρμο 517: 

ἹΜεάϊοὶ. γὰρ) κα 88. 

δυνάς.} ϑόείες 5γτ. Μεάϊοὶ. δη- 

Ι. ἐπὶ Δαρ.} ἐπ ἀϊοδμ: ατὶὶϊ ϑγτ. Μεάϊοὶ. τὸ Ξέρξου) “Δελῥαι» 

δγύ. Μεάϊοϊ. ὃς ἐξασ.} φαεῖ τερπαυεγμπὶ 5γτ. ΝΙϑαϊοί. 

11. τὸν ἀριϑι μὸν] των αριϑμων 88. ἐγεῖραι} , ((ο) 88. 

11. προσευχ.} δερνεςαἠίοκέπε ϑγγ. Μεαιοὶ. 

ΙΝ. ἐξωμολ.} εἰ εοηζαας Κατ ὅγτ. ΜΜεαΙοὶ. 

ΥἹ. δυνάς.] ζνίπεῖρες ϑ5γτ. Μεαϊοὶ. 
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46. 
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26. 

χαὶ ππαντὶ ἔσνει ἐπὶ τῆς γῆς. Σοὶ, Κύριε, ἡ δικαιοσύνη, χαὶ ἡμῖν ἡ αἰσχύγη τῷ προσώπε χατὰ 
τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνθρώποις ᾿Ιούδα, χαὶ χαϑημένοις ἐν ἱΙερεσαλὴμ, καὶ πταντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ, 
τῷ ἔγῇςα, χαὶ τῷ ἀπωτέρω, ἐν πάσαις ταῖς χώραις, εἰς ἃς διεσχόρπισας αὐτοὺς ἐχεῖ, ἐν τῇ 
πλημμελείᾳ, ἣ ἐπλημμέλησαν ἐναντίον σου. Δέσποτα, ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τοῦ πτροσώπου, χαὶ τοῖς 

»" ξ-, ὦ Ν ᾽ὔ Ν μ ᾽’ ες » Ψ ε “ ΄ ω 7 ς βασιλεῦσιν ἥμων, χαὶ δυγάςαις, χαι τοῖς πσατράσιν ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομεν σοι. Τῳ Κυρίῳ ἡ δὶ .- 
’΄ Ν Ν» Ψ 3. “ ΙΝ ἰων ἯΝ 3 3 ρ “" » »" οὐ Χαιοσυγὴ Χχᾶι τὸ ἐλεος, ὁτι ἀπέςημεν ἀπὸ σᾶ. Καὶ οὐχ χᾶσαμεν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεου 

εξ Ἂν ᾿ “ ἰν ΄ Ὃ » ᾽ν ρ Ν ὃ »" . κῷ ΄ [Ὁ] ἥμων, χαταχολεϑήσαι τῷ νόμῳ σου, ᾧ ἔδωκας ἐνώπιον Μωσῇ χαὶ ἡμῶν, διὰ τῶν πσαΐδων σοὺ τῶν 
προφητῶν. Καὶ πάς ᾿Ισραὴλ ἐγχατέλιπε τὸν γόμον σα, χαὶ ἀπέςησαν, τῇ μὴ ἀκᾶσαι τῆς φωνῆς 

ΝΣ») »Ὃ ».,3Ά.εὲ "» ε. ͵ νι. Φ ε 7 3 “ιἌΨΨῃ, " Ν ἰθιν σου" χαὶ ἐπήλϑεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ χατάρα, χαὶ ὁ ὄρχος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ γόμῳ Μωσῆ «παιδὸς τοῦ 
ρι ς͵ῆ΄ 2. ᾿» Ν [0 ς: » ἍἍ ᾽ Σ »“ ρ 3 2 μ᾿ Θεδ, ὁτί ἡμάρτομεν αὐτῷ. Καὶ ἔφησεν ἡμῖν τὰ προστάγματα αὐτϑ, ὅσα ἐλάλησεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, Ν Ν᾿  Ν κ 2 ο ρο “ χαὶ ἐπὶ τοὺς χριτᾶς ἡμῶν, ὅσα ἔχρινας ἡμῖν, ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς χαχὰ μεγάλα, οἷα οὐχ ἐγενήϑη 

ε Ν" Ν, 3 Ν Σ Φ 3 ΄ ϑ ε φ Ν Ν ΄ ϑ 4 ἰῷ ὑπὸ τὸν ὅρανον, χαϑ' ὅτι ἐγενήθη ἐν Ἱερουσαλήμ.. Κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν διαϑήχη Μωσῆ, 
4 Ν Ν, 353. »"" ζ. .» Ν 3 9 ΄ Ν᾿, ΄ ΄ “.ςε ρο 9 δΞ “παντὰ τὰ χαχὰ ἐπήλνεν μιν" χαὶϊ οὐχ ἐξεζητήσαμεν τὸ πρόσωπον Κυρίου Θεϑ ἡμῶν, ἀποςηναι 

3 Ν ΄" ε ρ ε ρ᾿ ἯἙἉ ἰδὲ δ, ΄ ΄ Ν 2 ᾽ ΄ ἄπο τῶν ἀμαᾶρτίων ἡμῶν, χαὶ διανοηϑῆναι τὴν δικαιοσύνην σου, Κύριε. Καὶ ἡἠγρύπνησε Κύριος 
ς ΝΌΟΝ ἈΝ -ς . » 9. )»,  ς Ὁ Ὡ, ᾽ ε ΝΠ ΕΞΩΣΈΣΕΕΝΣΝΦ ΄ ΄ Ἃ Ο Θεος ἐπὶ τὰ χάχα, χαὶ ἐπηγᾶγεν εῷ ἡμᾶς, ὁτι δίκαιος Κυρίος Ο Θεος μων ἐπι σαντὰ ὁσὰ ἂν 

΄ ΗΝ 3 9 ΄ ἰϑὲ ἰϑν » »"»" Ν ρ ΄ ᾽’ὔ ε ΧΝ ς ρ»" ες 93 “Φοιησῆ, χαι οὐχ ἡχᾶσαμεν τῆς φωνῆς αὐτ. Καὶ γυν, Δεσποτα Κυριε. ο Θεὸς ἥμων, ὁ ἐξαγα-- 
Ν Ν ΄΄ 3 5. »" ΄΄σ “Γ᾽ “.΄ς » Ν 2 ΄ “"» Ν ἈΝ γῶν τὸν λαὸν σου ἐξ Αἰγύπ]ε τῷ βραχίονί σε τῷ ὑψηλῷ, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομᾶ, χατὰ τὴν 

ἡμέραν ταύτην, ἡμάρτομεν, ἠγνοήκαμεν. Δέσποτα, χατὰ τὴν δικαιοσύνην σε, ἀποςραφήτω ὁ ϑυ- 
μός σου, χαὶ ἡ ὀργή σου, ἀπὸ τῆς πόλεώς. σε Ἱερεσαλὴμ ὄρους τῇ ἀγίου σα' ὅτι ἐν ταῖς ἅμαρ-- 
τίαις ἡμῶν, καὶ ἐν ταῖς ἀγνοίαχις τῶν πατέρων ἡμῶν, Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ὁ δῆμός σε, Κύριε, εἰς ὀνει- 
δισμὸν ἐν ππᾶσι τοῖς ππεριχύχλῳ ἡμῶν. Καὶ γῦν ἐπάχουσον, Δέσποτα, τῆς προσευχῆς τῇ παιδός 

ννϑς-ς« Ὰ ΄ Ν 3 ᾽’ ΝΝ 4 7 ΙΝ ἈΝ» Φ ΄ ν»μ»» σου, χαὶ ἐπὶ τὰς δεήσεις μου, καὶ ἐπιξλειψάτω τὸ τρὸσωπῦν σὰ ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ ἅγιόν σὰ τὸ ἔρη- 
φ,. [οἱ 

Ν 3 ΄ 4 4 μον, ἔγεχεν τῶν δόλων. σου, Δέσποτα. Πρόσχες, Κύριε, τὸ ὃς. σου, χαὶ ἐπάχουσόν με" ἄνοιξον 
τς ὑφϑαλμός σου, χαὶ ἴδε τὴν ἐρήμωσιν ἡμῶν, χαὶ τῆς πόλεώς σου, ἐφ᾽ ἧς ἐπεκλήϑη τὸ ὄνομά 
σου ἐπ᾿ αὐτῆρ' οὐ γὰρ ἐπὶ ταῖς δικαιοσύναις ἡμῶν ἡμεῖς δεόμεϑα ἐν ταῖς προσευχαῖς ἡμῶν ἐνώ- 
πσιόν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ σὸν ἔλεος, Κύριε, Σὺ ἱλάτευσον: Κύριε, ἐπάκεσον, χαὶ πτοίησον, καὶ μὴ 
χρονίσῃς ἕνεχα σεχαυτᾶ, Δέσποτα, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπεχλήϑη ἐπὶ τὴν πσόλιν σου Σιὼν, καὶ ἐκὶ 
τὸν λαὸν σου Ἰσραήλ. Καὶ ἕως ἐγὼ ἐλάλουν “προσευχόμενος, χαὶ ἐξομολογέμενος τὰς ἁμαρτίας 
μου, χαὶ τὰς ἁμαρτίας τῇ λαβ μου ᾿Ισραὴλ, καὶ δεόμενος ἐν ταῖς προσευχαῖς ἐναντίον Κυρίου 
Θεδ μδ, χαὶ ὑπὲρ τῇ ὅρους τῇ ἁγίου τῇ Θεξ ἡμῶν, Καὶ ἔτι λαλᾶντός μου ἐν τῇ προσευχῇ μου, 
χαὶ ἰδοὺ ὁ ἀγὴρ, ὃν εἶδον ἐν τῷ ὕπνῳ μου τὴν ἀρχὴν, Ταδριὴλ, τἄχει φερόμενος πσροσήγΠσέ μοι 
ἐν ὥρᾳ ϑυσίας ἑσπερίνης. Καὶ προσῆλϑε, χαὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, χαὶ εἶπεν, Δανιὴλ, ἄρτι 
ἐξῆλθον ὑποδεῖξαί σοι διάνοιαν. Ἔν ἀρχὴ τῆς δεήσεώς σου ἐξηλθϑε πρόσταγμα παρὰ Κυρίου, 
χαὶ ἐγὼ ἦλθον ὑποδεῖξαί σοι, ὅτι ἐλεηνὸς εἶ, καὶ διανοήϑητι τὸ πρόσταγμα. Ἑδδομήχοντα 
ἑδδομάδες ἐχρίϑησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου, χαὶ ἐπὶ τὴν πόλιν Σιῶν, συντελεσθῆναι τὴν ἁμαρτίαν, 
χαὶ τὰς ἀδικίας σπανίσαι, χαὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀδικίας, καὶ διανοηθῆναι τὸ ὅραμα, χαὶ δοϑῆναι 

ρῷ 7 "᾿ς ’ὔ’ ΄-ς 3 ΄ Ψ ς ’ διχαιοσύνην αἰώνιον, καὶ συντελεσθῆναι τὰ ὁράματα κὶ καὶ προφήτην, καὶ εὐφράναι ἅγιον ἁγίων. 
"ἃ, ἃς ΄ ΄ ΄ 3 φ᾿ Ἂς 9 Καὶ γνώσῃ, χαὶ διανοηϑήση, καὶ εὐφραγϑήση, χαὶ εὑρήσεις προστάγματα ἀποχριϑῆναι, χαὶ οἶχο-- 

., , ΝῬ ἐφ, ΄ 9 δομήσεις Ἱερουσαλὴμ «πόλιν Κυρίῳ. Καὶ μετὰ ἑπ]ὰ, χαὶ ἑδδομήχοντα χαὶ ἑξήκοντα δύο ἀποςα- 

ἍΙΙ. κατὰ τὴν ἡμ. ταύτ.} ἱπ ἀϊε ἦσο ὅγτ. Μεάϊο. ἐκεῖ ΧΙΧ. ἱλάτ.] -Ἐ ποῤὶς ϑγτ. Μεάϊοῖ, 
ἐϊκε ϑυτ. Μεάϊοὶ. σου. Δέσποτα,] ἐκο, Ζονεῖπε. ὅγγ. Μεάῖοὶ. ΧΧ. ταῖς προσευχ.] ἀεργεραείοπέλαις ὅγτ. Μειϊοὶ. 

ΨΙΠ. δυνάς.Ἷ τοις δυν. 88. ΧΧΙ. ὁ ἀνὴρ] κα ὁ 88. τάχει φερόμ..) υδηπίεης οἶίο δγγ, Με- 

Χ. σου 1] αντον 88. καὶ ἡμῶν] εἰ ξογαπι ποδὲς ϑγυ. Μελϊο, ἀϊΐοϊ. ."- 
ΧΙ. ἐπῆλϑ.] σνερὶ ϑυγ, Μδαῖοὶ. ΧΧΙΙ]. πρόσταγμα υἱϊ.1 -Ἐ εὐ ορηβάεγανὶ ρίάσι σπιαπάαλωπ ϑγτ. 

ΧΙ. ἐφ᾽ ἡμ. καὶ ἐπὶ] κα πος εἰ «ἡ ὅ5γτ. Μεάϊοὶ. Μεάϊοὶ. 
ΧΙΝ. ὅσα] φια ὅγγ. Μεαϊοὶ. ΧΧΙΝ. καὶ τὰς αδ. σπαν.Ἷ εἰ ἐπε μμαίμῦ ἐπί φιμίας ὅγγ, Μοαϊοὶ. 

ΧΥῚ. ὁ δημός] εοπργεραιο 5γγ. Μδαϊοὶ. εἰς ὀνειδι} ἐπ ορβγο- καὶ δοϑ. δικ. αἰών. σῷ εἰ ἀφίμν γι βἐεα {επιρίίενπα ἡ ϑγῖ. Μεαϊοὶ. 

ὀνίμρι  αέῖα τῇ ὅγυ. Μεάϊοὶ. ἐν αἰτ.} α ὅτ, Μεάϊοὶ. τὰ ὁράματα ἃς καὶ τυροφήτην καὶ εὐφρ.} «ὐβο δς εἰ ργοράεία;, εἰ ἐκείο- 
ΧΥῚ]. ἐπὶ τὰς] α ἐπὶ ὅγγ. Μεάϊοὶ. “γα (60) ὅγτ. Μείοὶ. 
ΧΥΠΠ]. σου 15] μον (ἢς)" 88. ἐπ᾿ αὐτῆς} α ὅ5γτ. Μεαϊοῖ. ΧΧΝ. εὑρήσεις) ευρησης 88. 

ἐπὶ ταῖς δικ. ἡμ..1 ῥγορίετ ἡρβίιϊαπε ποβναπι ὅγγ. Μεαϊοὶ, ΧΧΨΝῚ. δύο] τηαγροὸ ἀεῤδονπαας ϑγτ. Μεάϊοὶ. 



ΔΑΝΙΗΔ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ 0. 

ϑήσεται χρίσμα, καὶ οὐκ ἔςαὶ, καὶ βασιλεία ἐθνῶν φϑερεῖ τὴν παλιν, καὶ τ
ὸ ἅγιον μετὰ τοῦ 

χριςβ' χαὶ ἥξει ἡ συντέλεια αὐτᾷ μετ᾽ ὀργῆς, καὶ ἕως χαιρδ συντελείας, ἀπὸ πολέμου πολε- 

μηϑήσεται. Καὶ δυνατεύσει ἡ διαϑήκη εἰς πολλοὺς, χαὶ ππάλιν ἐπιςρέψει, χαὶ ἀνοικοδομηϑή- 

σεται εἰς πσλᾶτος καὶ μῆχος, καὶ χατὰ συντέλειαν χαιρῶν" χαὶ μετὰ ἐπ]ὰ καὶ ἐδδομήκοντα χαι- 

ροὺς, χαὶ ἑξήκοντα δύο ἐτῶν, ἕως χα!ρ8 συντελείας πολέμου, καὶ ἀφαιρεδήσεται ἢ ἐρήμωσις ἐγ 

τῷ χατισχύσαι τὴν διαϑήχην ἐπὶ πολλὰς ἑξδδομάδας, καὶ ἐν τῷ τέλει τῆς ἐδδομάδος ἀρθήσεται 

ἡ ϑυσία, καὶ ἡ σπονδὴ, χαὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων ἕςαι ἕως συντελείας, χαὶ συγ- 

τέλεια δοϑήσεται -- ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν. 

“ ἐς Ἢ : »" » ΄ ον 7 “ ΜΝ 

ἘΝ τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως Περσὼν πρόσταγμα ἐδείχϑη τῷ Δανιὴλ, ὃς 

ξ ; ᾿ ᾿ 7 ὶ Ἠ 95 - Ἷ Ων ἯΝ 4 -ς Ν᾿, φρο 

ἐπεκλήθη τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ" Χαὶ ἀληϑὲς τὸ ὅραμα, καὶ τὸ πρόσταγμα" χα! τὸ πλῆνος τὸ 

᾿ς 

ἰσχυρὸν διανοηϑήσεται τὸ πρύόσταγμαγ χα! διηνοήϑην -- αὐτὸ ἐν ὁράματι. Ἔν ταῖς ἡμέραις 

ἀχείναις ἐγὼ Δανιὴλ ἤμην πεν ϑῶν τρεῖς ἑδδομάδας. Αρτον ἐπκιϑυμιῶν οὐχ ἔφαγον, χαὶ χρέας 

“.᾿- “ 2 » 5 ἢ .ὀ “ Μ : 2 2 Υ “ ΄Ὲ λέ Ν, .“ 

καὶ οἶνος οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ςόμα μον, Ἑλδιον οὐχ ἠλειψάμην, ἕως τὰ συντελέσαι μὲ τὰς τῴεις 

ε ’ Ὁ»" ε ἰφὰ “ς΄ »] 2 ς , ρὸ Ζ ς ᾿Ὶ ἀδ Γω " ρὸ 7 ς 

ἑξδομάδας τῶν ἡμερῶν. Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτη χαὶ εἰχᾶθι τὲ μηνὸς τῇ πρώτου, καὶ 

Φ 5. Ὁ ρ »ε ,ο“ ρ“" ἰχ ϑ 7 ἯΝ ’ 3 7 

ἐγὼ ἤμην ἐπὶ τῇ χείλους τὸ ποταμὲ τοῦ μεγάλε, ὅς ἐςι Τίγρης. Ἐαὶ ἦρα τούς ὀφϑαλμᾶς μὰ, 

χαὶ εἶδον, καὶ ἰδὲ ἄνϑρωπος εἷς ἐνδεδυμένος βύσσινα, χαὶ τὴν ὀσφὺν περιεζωσμένος βυσσίνῳ, καὶ 

: 5 τ " , » ᾿͵ε  Ν 
΄ » κ" ς 

ἐχ μέσου αὐτῇ φῶς, χαὶ τὸ ςόμα αὐτῇ ὡσεὶ ϑαλάσσης. Καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις 

3 “" ς. ε 2 “Ὁ. ε Ν ’ ς- ,’ 9.ϑ ν᾿» Ν ε ἙΝ 

ἀςραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτὰ ὡσεί λαμπάδες πυρὸς, καὶ οἱ βραχίονες αὐτϑ, χαὶ οἱ πόδες ὡσεὶ 

ν ἰωὶ με ἯΝ ΄ Ν φΦφ ΞΟ Ν Ν, ω 

χαλκὸς ἐξαςράπων, χα! φωνὴ λαλιᾶς αὐτῷ ὡσεί φωνὴ ϑορύξε. Και εἶδον ἐγὼ Δανιὴλ τὴν ὅρα- 

Ν 
Ν ε 

ρ᾿ 3 Ψ ἊΨ , Ν 

σιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οἱ ἄνϑρωποι οἱ ὄντες μετ᾽ ἐμδ οὐχ εἴδοσαν τὴν ὅρασιν ταὐτην, χα! 

τ 9 Ις » ν᾿’ 9.»ΨΔω Ἡ"Ζ 25Ξ.ϑΝΨ Ν' Ν ϑ»β8δ8ὃ ἢ 9 δὴ ..»» ΄Ν Ζ 9 ,’ Ν, 

φόξος ἰσχυρὸς ἐπέπεσεν ἐπ αὐτᾶς, ΧΑ! ἀπέδρασαν ἐν σπεδη. Καὶ εγὼ χατελείφϑην μῶνος, Χᾶὶ 

- . Φ“ ΟΝ ΄ , . 93 ᾽΄, » ᾽ν 2 ἣν ΝΝ ἰδὰ », Ω 7 

εἶδον τὴ» ὁρασὶν ΤῊΝ μεγᾶλην ταὐυτὴν, Χᾶϊ ὃ κατελείφνη εν ἔμοι ἰσχυς, ΧΑΙ ἃ χγευμὰ ἐπεςραφη 

2.» »9᾽Ν 9 . “-ς .» 3 7 
“" 2 »» Ν, Ν ἰδὲ 39 9 “-Ξ-κ“«΄ -Ἧ«ο᾿,ν 

ἐπ᾿ ἐμὲ εἰς φϑορᾶν, καὶ οὐ χατίσχυσᾶ. Καὶ οὐχ ἤκεσα τὴν φωνὴν λαλιᾶς αὖτ᾽ εγὼ Ἡμῖν 

πεπ]ωκὼς ἐπὶ "ππρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ ἰδοὺ χεῖρα προσήγαγέ μοι χαὶ ἤγειρέ με ἐπὶ 

οΡϑ ΄ 3. Ν ΝΌῸΨψ ἣν ἣν Νν α'ὶ Ζ ΄- 2» 3 Ν ν᾿ 

τῶν γονάτων ἐπὶ τὰ ἰχγὴ Τῶν ποδῶν μου. Και εἰπὲν μοί, Δανιὴλ, ἄνθρωπος ἐλεήνος εἰ; δια- 

γοήϑητι τοῖς προστάγμασιν οἷς ἐγὼ λαλῶ ἐπὶ σὲ, χαὶ ςῆϑι ἐπὶ τοῦ τόπε σδ, ἄρτι γὰρ ἀπεςά- 

ΝΣ ΄ “2 ρ᾿ μον Ν 9 3 Ὅ" Ν᾿ Υ̓͂ ᾿δν ἊΨ» ΄ ΝΜ Ν᾽ 

λὴν ἐπὶ σέ- χαὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ΄ ἐμ τὸ πρόσταγμα ΤἜΤΟ, ἔςην τρέμων. Καὶ εἰπεν 

ἊΝ ἯἝ ΄ς «(ἢ ΄ςς Ω͂ Ξ.5ΧΝ ἰσεὰ ς “4 ρ᾿ ΄ ΩἾἾ ΚΑ ἊΝ, ’ ΄ ὃ 

πρὸς μὲ, μὴ φοξβ, Δανιὴλ, ὅτε ἀπο τῆς ἡμέρας τὴς πρώτης, ἧς ἔδωχας τὸ ππρόσωπον σοὺ ὑἱᾶγο- 

ηϑῆναι, καὶ ταπεινωθῆναι ἐναντίον Κυρία τὸ Θεῦ σα, εἰσηκόσϑη τὸ ῥῆμά σε, χαὶ ἐγὼ εἰσήλϑον 

ρ ςεἢ ’΄ Ν ε Ν, ΄ ρ ᾽ ’ 3 ͵7 4 Ν 4 ς ἡ 

τῷ ῥήματί σε. Καὶ ὁ ςρατῆγος βασιλέως Περσῶν ἀνϑειςήκει ἐναντίον μδ εἰχοσὶ ΧΑὶ μίαν ἡμέ- 

Σ Ν ἰδ Ἂς -ς “Ὁ μ᾽ » , ωὴ Ζ 493 ρο Υ͂ "» ΙΝ 3 ρὸ 

ραν" χαὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν «ρώτῶν ἐπῆλθε βοηθῆσαί μοι, χαὶ δυτον ἔχει 

, ρ. ρὸ Φι8 
ρῶ 

φῶ 

χατέλιπον μετὰ τῇ φρατηγοῦ τοῦ βασιλέως Περσῶν. Καὶ εἶπέν μοι, ἦλθον ὑχοδεϊξαί σοι τί 

ε .ῳ “᾿ ρ » ρὋ ρο ᾿ “2 ρ , 

ὑπαντήσεται τῷ λαῷ σον ἐπ᾿ ἐσχάτα τῶν ἡμερῶν, ἔτι γὰρ ὅρασις εἰς ἡμέρας. Καὶ ἐν τῷ αὐτὸν 

᾿ ρῷ , 3 Ὅ0 ρ᾿ 
5. Ν Μ 

λαλῆσαι μετ᾽ ἐμδ τὰ προστάγματα ταῦτα, ἔδωκα τὸ «τρόσωπόν μὲ ἐπὶ τὴν γ7»» χαὶ ἐσιώπησα. 

ν Ἀν ε ε Κ Ν 3 .- Ν ΠΟΣΩΩΣ 

Καὶ ἰδοὺ ὡς ὑμοίωσις χείρος ἀνθρώπου ἥψατό μου τὼν χειλέων" καὶ ἤνοιξα τὸ ςόμα μου, χαὶ 

9. ..»»ὍΦφῬ “Ὁ κςε 
- Γ Ν Ν ΄' 

ἐλάλησα, χαὶ εἶπα τῷ ἑςηχότι ἀπέναντί μ8, κύριε" καὶ ὡς δρᾶσις ἐπεςράφη ἐπὶ τὸ πλευρὸν μοὺ 

»ϑ 3 ῦννῬ ν . καὶ'ΚἁἭ 2 », 2 Ν ρ“ “Ὃ ρ. . “κ“ . 3. οὶ 

ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ οὐκ ἣν ἐπ ἐμοὶ ἰσχύς. Καὶ τως δυνήσεται ὃ ταῖς λαλῆσαι μετᾶ τὸ Κυρέε αὐτᾶ. 

ΣΙΝ Σ ΄ ςπ 3 ΝΜ 2 ΠῚ 2 ρὋ ᾿ 
Ν ΄ 

καὶ ἐγὼ ἠσθένησα, χαὶ ἐκ ἔςιν ἐν ἐμοὶ ἰσχὺς, καὶ πνεῦμα οὐ χατελείφϑη ἐν ἐμοί. Καὶ προσε- 

.",,μυυᾳῇ ΄ ς φ Φ 
μ 

ϑηχε, καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀγϑρώπου, χαὶ χατίσχυσέ με. Καὶ εἶπέν μοι, ἄνθρωπος ἐλεῆ- 

ΧΧΝΙΠ. μῆχος} ἐπι ἰομοτπάίπεοι ὅγτ. Μεάϊοϊ. τ Σ ὶ πὸ ἱερὸν Ψ. τὴν ὀσφ.} Μιρεν Ἰαΐπε 5γτ. Μεάϊοὶ. βυσσίν»] υρθέμιη!ο 

βδέλ. οὐπν: [44.} εἰ ἐπὶ ἐφηιβίο σὰ. αδονιίπαιο δίς. εἴ (που }5 ̓Πεἰ5 6486 ὀγἤδηο δγγ. Μαοαρὶ. 
, 

δὰ βΠ ΕΠ ΠΟΓΩΠΊΔΤΙ5 Δρροπίταγ οδεῖμβ, ες εἴ τηεϊοθεῖν5 84 ἤΠηειτὶ σΟΠῚΠΊα- ΨΙ. οἱ πόδ.} 2εάες ε7πε 5γύ. ἹΜεάϊοϊ. 

εἶδ. ΗΙἰ νεῖὸ οδε! Δρρᾶγεηΐ απὶ ΤοὈίσυγε ἴῃ (οά. 88 πηεο ; εἰ ἴῃ ΧΙ. τρὸς σέ 29} Ρο 1Ιε ὅγγ. Μαάϊοὶ. 

Ἠΐο Οοάϊςς εἰ ἴῃ Ἐά. Ομ. 488 ἐχ ἐο δι ἐκρτοῖα, ἀπὰ5 ἐς 115 οὔεἰ 5, ΧΙ. εἰσηκ.] οἰδαπι ἐκαμάδιιπι οὶ 5γτ. Μεάϊοί. 

πείηρε αδῖς εἰς τὴν ἐρήμωσιν, ἴπ πηδη!εο Πα θεῖα, ΧΙΠΠΙ. ὀνϑειςήκ.], βμαόαι ϑγτ. ΜεαΙοΪ. ἐπῆλϑεῖ νομί! 5γύ. Με- 

; 
ἄϊο!. τοῦ βωσιλ.} α τὰ 88. 

ΧΙΝ. ἡ ὅρασ.} λογα 5γτ. Μεάιοί. 

ΧΥΙ. ἐπ᾽ ἐμοὶ] ἐπ πα δγτ. ἹΜεάϊοϊ. 

ΧΥΠΙ. ἥψ. μου] σρργορίπφιαυ ἰδ ϑγι. Μεάϊοϊ. 

1. “ε αὐτὸ ἐν ὁράματι “1 “ὦ ἐμά ρεν νΐβοπενι α' ὅυυ, Μεάϊοὶ. 

111. τας τρ.} κα τας 88. 
1Ψν. τῇ ἡμ.} ἐπ δὶς ὅγτ. Μεάϊοὶ. 

ΚΕΦ, ἸΧ, 

27. 

ΚΕΦ, 

12. 



ἘΕΦΟ.Χ. 

20. 

Θι δι 

11. 

12. 

12. 

14. 

1; 

16. 

17. 

18. 

ΔΑΝΙΗ͂ΛΚΑΤΑ ΤΟΥ Σ Ο- 

νὸς εἶ, μὴ φοξξ, ὑγίαινε, ἀνδρίζου χαὶ ἴσχυε' χαὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ ἴσχυσα, χαὶ 
εἶπα, λαλησάτω ὁ Κύριός μδ, ὅτι ἐνίσχυσέ με. Καὶ εἶπεν πρὸς μὲ, γινώσχεις τί ἦλϑον πρὸς σέ; 
χαὶ γῦν ἐπιςρέψω διαμάχεσθαι μετὰ τῇ φρατηγᾷ βασιλέως τῶν Περσῶν" χαὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, 
χαὶ ἰδ ςρατηγὸς Ἑλλήνων εἰσεπορεύετο. Καὶ μάλα ὑποδείξω σοι τὰ πρῶτα ἐν ἀπογραφῆ ἀλη- 
νείας, χαὶ ὀσϑεὶς ἣν ὁ βοηϑῶὼν μετ᾽ ἐμδ ὑπὲρ τότων, ἀλλ᾽ ἢ Μιχαὴλ ὁ Αγίελος. 

ΚΑῚ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρε τῇ βασιλέως εἶπέν μοι, ἐνισχύσαι καὶ ἀνδρίζεσϑαι. Καὶ νῦν 
ἦλθον τὴν ἀλήθειαν ὑποδεῖξαί σοι" ἰδὲ τρεῖς βασιλεῖς ἀγϑεςήχασιν ἐν τῇ Περσίδι, χαὶ ὁ τέταρ- 

7 ρ ’ Ν ΄ Ν 2 »" 2 ἰδὲ ’ὔ . “᾿Ὁ τος πἰλδτῆσει ὥλδτον μέγαν παρα πάντας" χαὶ ἐν τῷ χατισχύσαι αὐτὸν ἐν τῷ τὐλότῳ αὐτϑ, 
9 7 ΄-ν ρο κε ΄ Ν, ΄ Ν Ν Ν ’ ΄ ᾿ ᾽’ ἐπαναςήσεται ππαντὶ βασιλεῖ Ἑλλήνων. Καὶ ςήσεται βασιλεὺς δυνατὸς, χαὶ χυριεύσει χυρείας 

ρὸ -ἬΗΨ 7 ΩΝ ἍἊ, ΄ “2 ρ᾿ 3 δὰ ΕΝ 4 ε ’᾽ πολλῆς, χαὶ πποιῆσει χαϑὼς ἂν βέληται. Καὶ ἐν τῷ ἀναςῆναι αὐτὸν συντριξήσεται ἡ βασιλεία 

αὐτξ, χαὶ μερισθήσεται εἰς τὸς τέσσαρας ἀνέμες τᾶ ἐρανοῦ, οὐ κατὰ τὴν ἀλχὴν αὐτῷ, ἐδὲ χατὰ 
δ, ’ 9» δὰ 9 ’ Ψ 3 ΄ ε 7΄ 32 “ Ν  .ηῃ ΄ “ 

τὴν χυρείαν αὐτξ, ἣν ἐδυνάςευσε, ὅτι ἀποςαϑήσεται ἡ βασιλεία αὐτῇ, χαὶ ἑτέρας διδάξει ταῦτα. 
ΝΣ 32 ΄ ᾽΄ 3 ΄ Ν, Ὁ" 9 ἰωυ ΄Ψ | ᾿ ’ ΣΝ μν ΄ 

Καὶ ἐνισχύσει βασιλείαν Αἰγύπ]ου, χαὶ εἷς ἐκ τῶν δυγαςῶν χατισχύσει αὐτὸν, χαὶ δυγαςεύσει" 

δυναςεία μεγάλη ἡ δυναςεία αὐτθ. Καὶ εἰς συντέλειαν ἐνιαυτῶν ἄξει αὐτάς" χαὶ εἰσελεύσεται 
Ἂς 5 2 3 Ν, ᾽ ΝΝ »ς5." ͵΄ ᾽7 ἷ ᾿“ 3 Ν ᾽ 

βασιλεὺς Αἰγύπ]ου εἰς τὴν βασιλείαν τὴν βοῤῥὰ πποιήσασϑαι συνθήκας, χαὶ οὐ μὴ χατισχύσει, 
ὅτι ὁ βραχίων αὐτϑ οὐ ςήσει ἰσχὺν, καὶ ὁ βραχίων αὐτῷ γαρχήσει, καὶ τῶν συμπορευομένων μετ᾽ 

39 “Ὁ Ν, φὸ 9 Φ ΄Ν, δε ΄ ς]ς φ φρο ς΄ 3 ρ 2ε Ὰᾳ Νο οδονν»"»κ 

αὐτϑ, Καὶ μενεῖ εἰς ὥρας" χαὶ ἀναςήσεται φυτὸν ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ χαϑ᾿ ἑαυτὸν, χαὶ ἥξει ἐπὶ 

τὴν δύναμιν αὐτϑ ἐν ἰσχύϊ αὐτ βασιλεὺς βοῤῥά, καὶ “ποήσει ταραχὴν, χαὶ χατισχύσει. Καὶ 
τοὺς θεᾶς αὐτῶν χαταςρέψει μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν, χαὶ τς ὄχλους αὐτῶν μετὰ τῶν σχευῶν 
τῶν ἐπιϑσυμημάτων αὐτῶν, τὸ ἀργύριον, καὶ τὸ χρυσίον, ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἀποίσεσιν εἰς Αἴγυπῖον, 
χαὶ ἔςαι ἔτος βασιλεῖ βοῤῥᾷ, Καὶ εἰσελεύσεται εἰς βασιλείαν βασιλεὺς Αἰγύπ]ου ἡμέρας, καὶ 
3 4 ϑο"“" δ, ἰδὲ 39 Ὅ᾿0 ΝΟ Ως «"Ν» 39 .Ὁ Ν 2 ΄ Ν, ’ ΄- » 

ἐπιςρέψει ἐπὶ τὴν γὴν αὐτϑ, Καὶ ὁ υἱὸς αὐτᾶ, χαὶ ἐρεϑισϑήσεται, χαὶ συνάξει συναγωγὴν ὄχλϑ 
» ΝΣ 7 2 ,Ν ΄ ΄ ν᾿. 2 ΄ ν ΄ 

πολλδ, χαὶ εἰσελεύσεται χατ᾽ αὐτὴν κατασύρων, παρελεύσεται χαὶ ἐπιςρέψει. Καὶ παροξυνϑή- 
σεται ἐπὶ πολὺ, Καὶ ὀργισθήσεται βασιλεὺς Αἰγύπ]ου κ, χαὶ ἐξελεύσεται," χαὶ πολεμήσει μετὰ 

ζ΄ 5ε" . Χ » ν “ Ν ΄ ε ν, » Ν “ ᾽ 
βασιλέως βοῤῥᾶ, κὶ χαὶ ςήσει ὄχλον πολῦὺν,΄ χαὶ πταραδοϑήσεται ἡ συναγωγὴ εἰς τὰς χεῖρας αὐ-- 

ρ ΄-ς ΄ Ν, Ν Ν ε ’΄, ε ΄ 9. “᾿" Ν ΄ ΄ς ἝΝ 

τοῦ. Καὶ λήψεται τὴν συναγωγὴν, χαὶ ὑψωθήσεται ἡ χαρδία αὐτξ, χαὶ ταράξει πολλὲς, χαὶ 

οὐ μὴ φοξηϑῆ. Καὶ ἐπιςρέψει βασιλεὺς βοῤῥᾶ, καὶ συνάξει “πόλεως συναγωγὴν μείζονα παρὰ 

τὴν πρώτην, χατὰ συντέλειαν χκαιρΒ ἐνιαυτϑ, χαὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν ὄχλῳ πολ- 
δ Ν, 3 ΄ ρ ν» ἰφι : ρ 3 ’ ΄ 2 ΄ ὃ Ν. νὴ 

λῷ, χαὶ ἐν χρήμασι πολλοῖς. Καὶ ἐν τοῖς χαιροῖς ἐκείνοις διάνοιαι ἀγαςήσονται ἐπὶ τὸν βασι- 
΄ 3 ’΄ Νν 9 ΄ Ἂς, ΄ ἊΝ» Ν 3 ζ΄ 3 ,,|Ρ 2 . ΩΦ 

λέα Αἰγύπ]ου, χαὶ ἀνοικοδομήσει τὰ πτεπ]ωχότα τῷ ἔϑγους σου, χαὶ ἀναςήἥσεται εἰς τὸ ἀγὰςῆσαι 

τὴν προφητείαν, χαὶ πσροσχόψουσι. Καὶ ἐπελεύσεται βασιλεὺς βοῤῥᾶ, χαὶ ἐπιςρέψει τὰ δό- 
39 Φ06 Ν ’ Ν, ΄ ΑἉ) 3 Ἂ-ς "ς ε ᾽’ ΄ » 4 ’ὔ ᾿ 

ρατα αὐτᾶ, Χαὶι ληψεται τὴν πολι» τὴν οχυρᾶν, χαὶ οἱ βραχίονες βασιλέως Αἰγύπ]ου ςησονται 
φῷ ζω ρὸ ρο 3 ρ᾿ 39 “Ὁ ΙΗ, ’΄ ε 3 

μετὰ τῶν δυναςῶν αὖτ, χαὶ οὐχ ἕςαι αὐτῷ ἰσχὺς εἰς τὸ ἀντιςῆναι αὐτῳ Καὶ σποιῆσει ὁ εἰσ- 
3 3 ΄ ρο » » ε 3 Ν 3 4 39 ᾿ ἈΝ, ΄ 

πορευόμενος ἐπ᾿ αὐτὸν χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτϑ, καὶ οὐχ ἕςαι ὁ ἀνϑεφξηχὼς ἐναντίον αὐτα" χαὶ ςή- 
ἰαὰ ΄ Η »"» Ν 2 “Ὁ Ν 7 Ἢ 7 

σεται ἐν τῇ χώρα, χαὶ ἐπιτελεσϑήσεται “πάντα τὰ ἐν ταῖς χερσίν αὐτὰ, Καὶ δώσει τὸ ππρόσω- 
“Ὃν »᾿ : ρῷ .» 3 », "“ῳ ΄ , Ν ΄ 3 

πον αὐτῷ ἐπελϑεῖν βίᾳ τὸ ἔργον αὐτῶ, χαὶ συνθήκας μετ᾽ αὐτῷ “ποιήσεται' καὶ ϑυγατέρα ἀν- 
) φΦ2 δῷ Ν ) ͵͵͵»νν» Ἃ ΄ Ν ΄ 

ϑοώπε δώσει αὐτῷ εἰς τὸ φϑεῖραι αὐτὴν, χαὶ οὐ “πείσεται, χαὶ οὐκ εζα!. Καὶ δώσει τὸ πρόσω- 
ρῷ Ἂς “ἷ,,» 7 3 "ἝΝ 9 ᾽Ψ 3 »ὃ 3 Φ 

πον αὐτῇ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, χαὶ λήψεται πολλᾷς, χαὶ ἐπιςρέψει ὀργὴν ὀγείδισμδ αὐτῶν ἐν ὄρχῳ 

Ν. ἐνισχἿ εοπιξονταδίνεν Βγ7. Μαΐϊοϊ. δυναςεύσει" δυνας εἴ} τεῖὰ Ἑά. ΟΠ ϊσ. 
εογγοῤογαδίϊμν ἱπὶ ζογμάϊπε ὅγγ. Μεάϊοί. ΧΙ]. φοξηϑη} εἰμεν ϑσγτ. ΜΟΩΙοΙ. 

ΝΙ. βοῤῥά] βορραν 88. ἰσχὺν] “τι άδπε ϑγυ. Με αϊοί. ΧΙΝ. αναςῆσαι] ἀναςηναι 88. τὴ 

ΨΙ]Ι1. καϑ'᾽ ἑαντ.} ἐα μὲ ὅγγτ. Μοάϊοὶ. ΧΝ. ἐπελεύσ.Ἷ νεπῖο! ὅγτ. Μεάϊοὶ. ἀντιρῆναι]} ἰἴλ 88. μιλδεῖ 

ΙΧ. βασιλεὺς} Νὰ γεα « ὅγγ. Μααΐοϊ. ἡμίρ.] «ὦ ἀϊρ,. ((εὰ «ἡ ἀντισϑήναι ρεῖ εἴτοτεπὶ Ἐά. Ομίρ. ἜΡΟΝ 

εὔδξ νἱἠεῖυγ ἃ τῦδπι Ἑα οτ5) ὅυγ. ΜΘ αΙοΙ. ἐπὶ] εἰς 88. ΧΨῚΙ. ἐπ᾿ αὐτ.} αὐ νει: ἐμηι ὅ5γτ. Μεαϊοὶ. τῇ χωρᾳ] τιζίοπε 

Χ. κατασύρων) ἔς επιεπάαν!, ργο κατά Συρων, ( οὐϊοὶΞ 88 τηεῖ, οϊωπιαι! 5γγ, Μααιῖοὶ. ΠπᾶΓρΟ ἐν χωρᾶ τῆς ϑελησεως (ἔυπιε εχ υχχ) 

αἴχις δάεο Εαϊιϊοηΐς ΟΠ ρίαηα, εἰτούς πιδηϊξεῖο. Βαῦεῖ 'π (οά. πιέο 33. τὰ] καὶ 88. ὅΥγ. Μεαάϊοὶ. 

ΧΙ. καὶ καὶ ςἤσ. ὄχλ. πολὺν 4] εἰ ἐχεϊαὐίε δς ἐμγαπι πειδίαπα σα ΧΨΝΠΙ. τὸ ἔργ. ὁπιπό φβηε ϑυΓ. ἭΠΕΠΙ͂ΟΙ; ' 

((ξὰ τπεπάοίς, υἱ νἱ]άειυγ) ὅγγ. Μεάϊοϊ. παραδοϑ.} μαῦεῖ ἢς, υἱ ΧΥΤΙ]. ὅρκῳ κατὰ τὸν ὀνειδισμον αὐτϑ. Επιςρ.] 7αγαπίπίο. δὲ- 

- εἰ, 88. ουἱ ςοηίεηκίς ὅγτ. Μεάῖοϊ. μιαθοῖ ταραδοϑήσει μεῖ εἴτο- εωπάΐωσι ορργοόγί μη ἔέμπε σοπτοεῖ δυγ. Νίεαϊοὶ. 

ἘΕ 



ΔΑΝΙΗΔ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ Ο. 

᾿ ον ἐἢ τὲ 2 ΄ . ΄ ΤῊΝ εν τις ἣν 7 Ν ͵ δ.Ὁ, πῶς 

κατα τὸν ὀγειδισμον αυτ. Επιςρέψει τὸ πρόσωπον αυτᾶ εἰς τὸ χατισχῦσαι τὴν χωρὰν ἄὕυτου, 

ἯΝ 
Ν »" υς ε 7 

καὶ πτροσχκόψει, καὶ πεσείται, Χαὶ οὐχ, εὑρεθήσεται. 

Ψ 
3 ; 7 

βασιλείας εἰς ἀγάςασιν, ἀνὴρ τύπ]ων δόξαν βασιλε 

..“. 2 7 3 “ ς7 » μ᾽ ΜΝ 

Καὶ ἀναςήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτὰ φυτὸν 

΄ 
". 23 ε- 3 ’ 

ὡς" χαὶ ἐν ἡμέραις ἐσχᾶταις συντριδήσεται, 

χαὶ ἐκ ἐν ὀργῇ, δδὲ ἐν πολέμῳ, Καὶ ἀναςήσεται ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῷ εὐκαταφρόνητος, καὶ οὐ δὸ- 

ϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν δόξα βασιλέως, χαὶ ἥξει ἐξάπινα, κατισχύσει βασιλεὺς ἐν χληροδοσίᾳ αὐτοῦ. 

Καὶ τοὺς βραχίονας τοὺς συντριξέντας συντρίψει ἀπὸ προσώπου αὐτϑ, χαὶ μετὰ τῆς διαθήκης, 

Καὶ δήμου συνταγέντος μετ᾽ αὐτᾶ, “ποιήσει ψεῦδος, χαὶ ἐπὶ ἔϑνος ἰσχυρὸν ἐν ὀλιγοφῷ ξὔνει, 

᾿ἘἘξάπινα ἐρημώσει τῦλιν, καὶ ποιήσει ὅσα οὐκ ἐποίησαν οἱ πτατέρες αὐτὰ ἐδὲ οἱ πατέρες τῶν 

πατέρων αὐτϑ᾽ προνομὴν χαὶ σκῦλα καὶ χρήματα αὐτοῖς δώσει, καὶ ἐπὶ τὴν “πόλιν τὴν ἰσχυρὰν 

-"“ς“Ἢ ε 
γ΄ 9 ἰυω 3 ’ 

διανοηθήσεται, χαὶ οἱ λογισμοι αὑτᾶ εἰς μάτην. Καὶ ἠγερϑήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτξ, χαὶ ἡ καρδία 

ΣΥΝ" ΕΝ, -ὖἋἜ ΄ " “ ᾽ »" .. ες Ν 5 7 3 7 

αὐτῷ, ἐπὶ τὸν βασιλεα Αἰγύπ]ου ἐν ὄχλῳ πολλῳ" Χαὶ 9 βασιλεὺς Αἰγύπ]ου ἐρεϑ σϑήσεται εἰς 

2 3 ω ρ ΄ 
Ν 

Ψ“ ΄ . 23 ΝΣ ͵7 

πόλεμον ἐν ὄχλῳ ἰσχύρῳ σφύδρα λίαν, καὶ οὐ ςήσεται, ὅτι διανοηθήσεται ἐπ΄ αὑτὸν διάνοια. 

2 

Καὶ χαταναλώσουσιν ἂὺυ 
» ΄- »" 

7 Ζ 

χκατασυρεῖ, χαὶ πτεσδνται τραυματίαι “πολλοί. 

καὶ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης φάγονται, χαὶ ψευδολογ 

. ΄ ῳ ὍὉ "Ὗ ϑ ’ Σ»)ΙΝ -»Ο Ζ ᾿ . 

τὸν μέριμναι αὐτὰ, καὶ ἀποςρέψουσιν αὐτὸν, καὶ παρελεύσονται, χαὶ 
ρ 4 4 

καὶ δύο βασιλεῖς μόνοι δειπνήσεσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 
7 "..,» 3 ΄ » Ν 7 

ἤσεσι, χαὶ ἐκ εὐοδωϑήσονται" ετι γὰρ συγτελειᾶ 

3 ΄ 'ς 2 ΄ , Ν 9. 5,2) 4 " Ν ε ’ὔ’ ,» . “,οΝ 

εἰς χαιρόν. Καὶ ἐπιςρέψει εἰς τὴν χώραν αὐτᾷ ἐν χρήμασι πολλοῖς, χαὶ ἡ χαρδία αντὰ επί τὴν 

Ἶ 
ἰϑ ες ͵΄ 

Ἂ΄,ς 3 4 3 ,Ὶ ΝΗῚ ΄ 9 ρ᾿ 

διαϑήχην τ ἁγίου, ποιήσει, καὶ ἐπιςρέψει ἐπὶ Τῇ» χώραν αὑτᾶ. 

᾽ 
΄-ς-ς 27 ς ξ ’ἤ’ ΄-ς, 1 9 ΄ 

εἰσελεύσεται εἰς Αἴγυπίον, χαὶ ἐχ ἔςαι ὡς ἡ πρώτη χαὶ ἡ ἐσχᾷτῇ. 

Εἷς καιρὸν Χ ἐπιςρέψει," χαὶ 

Καὶ ἥξεσι Ῥωμαῖοι, χαὶ 

ΡῚ] 7, ἊΝ Ν 2 ᾽΄ὔ 3. ν᾿ «993. 7 Ν 2) ϑη “,ΝΝΔ Ν 7 

ἐξώσεσιν αὕὑτον, Χᾶι ἐμξριμήσονται ἀὐτῳ “ Χαὶ ἐπιςρέψει, καὶ ὀργισθήσεται ἐπὶ τὴν διαϑηχην 

,ρ»" ς 7 ΄ς ὡς ΄᾿΄Ν ΡΣ ᾽’ Ν 7’ 5» 93 3 -ς 3 3 ὰ 3 7 : 

τῷ ἁγίου, χαὶ ποιήσει, ΧΑ! ἐπιςρέψει, χαὶ διανοηϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὰς, ἀν ὧν εγχατελιπον τὴν 

διαϑήχην τῇ ἁγίου. 

ἀποςήσουσι τὴν ϑυσιᾶν, καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἐρημώσεως. 
ρ" ων ἃ Ὁ “ 

ἰω ᾿ 
ἣ᾿-ς ΄ , 

σιν ἐν σχληρῷ λᾶῳ" Χαὶ ὁ δῆμος ὁ γινώσχων ταῦτα χατισχύσεσι, χαὶ ποιήσδσι. 

Ν ͵΄ 3 “: ΟΡ» ’ Ν Ὁ Ν Φ, ἴον ΄ ᾿ 

Καὶ βραχίονες παρ᾿ αὐτὰ ςῆσονται, ΚΑΙ μιανᾶσι τὸ ἅγιον τῇ φύδου" χαὶ 

Καὶ ἐν ἁμαρτίαις διχϑήχης μιαν8- 

Καὶ ἐγνοόμενοι 

“͵“ν»ν ΄ 5 Ν ἈΝ Ζ΄ ; ς ΄ Ν ’ 3 » "»" Ν 

τῷ ἔϑγους συνήσδσιν εἰς ππολλᾶς, Χᾶ! προσχῦψεσι θομφαιᾷ, Χᾶι ππαλαιωσήσονται εν αὐτῇ, Χαὶ 

2 " ᾽ὔ’, ρς ννϑΝ »ρ»Ἴ Ξε ρὼ 
͵ 

ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν πηρονομή ἡμέρων χηλιδωϑήσονται. 
ὥ..» "5" ͵,ὔ 

Καὶ ὅτ᾽ ἂν συντρίξωνται, συνάξουσιν 

9 ΧΝ δὰ Ν, 2 ΄ 9 5 3. Ν ΝΟ Ν 4 Ν Ν ε 2 

ἰσχὺν βοαχειαν, καὶ ἐπισυναχϑήσονται ἐπ αὐτὰς πολλοὶ ἐπὶ σόλεως, χαι “σολλοι ὡς Εν χληρο- 

δοσίᾳ. 
ᾧ: ᾧ ἈΝ κ᾿ “ "᾿ Ζ΄ 

χαὶ εἰς τὸ χαϑαρισσθηναι ἕως χαιρᾷ συντελείας, ἔτι γὰρ καιρὸς εἰς ὥρας. 

ϑέλημα αὐτῇ ὁ βασιλεὺς, καὶ παροργισϑήσεται, 

ς ΚΦ ω ΄ Ζ7΄ 9 “. Ζ΄ ες Ν “.,. 2 ν Σ ἴω 

Καὶ ἐχ τῶν συνιέντων διανοησήσονται εἰς τὸ χαϑαρίσαι ἑαυτὰς, καὶ εἰς τὸ ἐχλεγήναι, 

Καὶ ποιήσει χατὰ τὸ 
““  ε 4 2. Ν ΄ Ν ΝΟΥΝ Ν᾿ 

καὶ ὑψωθήσεται ἐπὶ ππαντὰ Θεὸν, χαὶ ἐπὶ τὸν 

ΝΝ "“ “᾿“ν ΄ ν..᾿ Ξ} ς ' “,,ς 9 

Θεὸν τῶν ϑεῶν ἔξαλλα λαλήσει, χαὶ εὐοδωθήσεται, ἕως ἂν συντελεσθὴ ἢ ὀργὴ, εἰς αὐτὸν γὰρ 

΄ ΄ 

συντελείὰ γίνεται. 
ι΄ς Ψ ΄ς Ν Ἂς φὸ 

ρὸ 
φ ΄-ς 2 

Καὶ ἐπὶ τοὺς ϑεὸς τῶν “πατέρων αὐτῇ οὐ μὴ προνοηϑῇ, χαὶ ἐν ἐπιϑσυμίᾳ 

χἮἪ 3 Ν Θῃ Ὡ 2 ς-" ε ΄ ΄- ε [4 » ΚΜ“, 3 ΄ 

γυναικὸς ἃ μὴ προνοηϑη, ὁτι ἐν Ταντί ὑψωθήσεται, χαὶ ὑποταγήσεται αυτῳ ἔσγη ἰσχυρὰ" 

ΕῚ Ν Ν ΄ὕ Ὁ. ὲ ΄ Ν Ν ἃ 3 3 ε μ" Ἵ Ν 

Ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῇ χινήσει, καὶ ϑεὸν, ὃν ἐκ ἔγνωσαν οἱ πατέρες αὐτϑ, τιμήσει ἐγ χρυσίῳ χαὶ 

9 7 ων 7΄ » 

ἀργυρίῳ, καὶ λίϑῳ “πολυτελει. 
ΝΜ 9 9 ’ », ΄ 

Καὶ ἐν ἐπιϑυμήμασι “ποιήσει “πὸ 

ὩΦ δ "Ἑ 2 ’΄ “-᾿ Ν 9 ρὸ ρῶ 7 

ἥξει μετὰ ϑεδ ἀλλοτρίου, ὃ εᾶν ἐπιγνῷ, πληϑυνεῖ δόξαν, χαὶ χαταχυριεύσει αὖ 

καὶ χώραν ἀπομεριεῖ εἰς δωρεάν. Καὶ χαϑ' ὥρα 

΄ ν» 3 3 ’΄ 3 ΄Η 

λεων, χαὶ εἰς ὀχυρωμᾶ ἰσχύυῤον 
ἰδ 3.ϑΝ Ν Ν 

τῇἪ ἐπὶ σολυὺ, 

’ὔ’' ὃ 
[4 2, ς-ε 

ν συντελείας συγχερατισϑήσεται αὑτῷ βασι- 

Ὺςα » ΄ Ν 2 7 . ὍὉ0 ὃ ρὋ ς 
δ » 

λεὺς Αἰγύπ]ε, καὶ ἐποργισθήσεται αὐτῷ βασιλεὺς βοῤῥᾶ ἐν ἅρμασι χαὶ ἐν ἵπποις πολλοῖς, χαὶ 

ἐν ππλοίοις ππολλοῖς, χαὶ εἰσελεύσεται εἰς χώραν Αἰγύπ]ον. Καὶ ἐπελεύσεται εἰς τὴν χώραν μ, 

ΧΧ. βασιλέως] ἱμιδεγὶ Ἡϊετ. 

Ηϊετγ. 
ΧΧΙ. αναςήσ.] μινσεῖ ὅϑγγ. Μεάῖοὶ. 

δυγ. Μειοὶ. 

ΧΧΙΨΝ. ὅσα] ονιπία φμιδ ϑυτ. Νβαϊοὶ. 

ΧΧΥ. διάνοια] ἰα εοηβο 5γγ. ΝΙβάϊοῖ. ταὶ ἕοτιε διανοίᾳ ἰε- 

φΕΠάαΠ1. ' 

ΧΧΥΙ. τπαρελεύσοντ.} ἐναηβδϊε ὅγγ. Μεάῖοὶ. κατασυρεῖ ] 

χατάσυριει ΄υϊάεπι Οοἀ. 88. ϑεὰ κατασυρεῖγ φυοᾷ εὐἀϊάϊ, ἴπε ἀυθίο 

Ἰερεπάμπι. 

ΧΧΙΣ: Ἐπ καιρ.] ἴηι Ἰσρῖροῦς ὅυΥ. ΝΙβαϊοὶ, ̓ς 

ἡμέρ. ἐσχατ.} γαμεῖς αἰϊεὺν: 

κατισχ.} εογγοδογ αὐ 

. ᾿ ͵ λ ε 
ῃ τὐρῶ Τῇ καὶ ἢ 

κ χαὶ ππολλαὶ σκανδαλισϑήσονται, καὶ αὕται σωθήσονται ᾿ἀπὸ χειρὺς αὐτῷ,“ ᾽Εδωμ, χαὶ Μωδξ, 

ἐσχ.} φγίμε εἰἴαπι πουϊβίηνεπι 5 Υ7. Μεάϊοϊ. 

ΧΧΧΠΙ͂Ι. ῥομφ.] ἱπ εἰααίο ὅγτ. ΝΙοάϊοϊ. 

ΧΧΧΝ. καϑαρίσει) καϑαρισθηναι 88. καὶ εἰς 151 α καὶ 88. 

ΧΧΧΝΙ. ἔξαλλα) εοπί με οία νοὶ αμώαεία ϑΥΓ. ΜΙ αϊοϊ. 

ΧΧΧΥΝΙΙ. τοὺς ϑεὺς} Φεμπι ὅγτ. ΜΙ άϊοὶ. οὐ “ἡ ρον. " 

μη ἱπιεἰ σε ὅγν. ΝΜςαϊοὶ. 

ΧΧΧΥΝΙΠ. λίϑϑῳ πολυτ.] Ἰαρίάϊδης αἰ εἰς »γειοε ΑΥΥ. Μεαϊοί. 

ΧΙ. καϑ' ὧρ.} ἐπ ἰογα ὅγτ. Μ6αϊοὶ. ἐν ἵππ.}] κἐν ϑ5υγ. Μεΐιοί. 

ΧΙ]. αὐτῷ «1 αντου ὃς (ἔς, ἱτεγαῖο [0]]. ὥρπο «ἁ ἰαϊύσηι πον 

Ἰϊπε) 88. εἰ ροῖ εὐως εἰ κα ἴῃ Νεγῆοης Τιαἴῖμα τοχιῦβ τῶν ὁ Οταςὶ ἴα 

ἱρία Ἑάδϊίομς Ομίρίαηα, εχ 4υὰ ἰἰθεῸ Οταοα ἐχριεππιυβ. ΕγρΟ ΡΓῸ Χ 

21. 

46. 

27. 

40. 

41. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

42. 

43. 
44. 

Ν ᾽ὔ 4 ν᾽ 3 ’΄ ., 2 ρ᾿ βῷ [ω] ρ ΄ , -«» 

χα! χεφάλαιον υἱὼν ᾿Αμμών. Καὶ ἀποςελεῖ χεῖρα αὐτῷ ἐν ταῖς γαίαις,΄ χαὶ ἐν χώρᾳ Αἰγύπ]ου 
ΞΘ ΨνΜ 3 39 " ᾽ Ν ΄ [ω ἤ ρ Ν »" “539 

ὃχ ἔςαι ἐν αὐτή διασωζόμενος. Καὶ χρατήσει τῷ τόπου τῇ χρυσίου, χαὶ τῇ τόπου τῇ ἀργυρίου, 
Ν 7 ,»" 3 9 ᾽' 9. ἢ Ν ’ . 98. 2 4 2 “,,ἊΨ»Ψ 9 »"» - 

χαὶ ππάσης τῆς ἐπισυμίας Αἰγύπ]ου, χαὶ Λιξύες χαὶ Αἰϑίοπες ἔσονται ἐν τῷ ὄχλῳ αὐτῇ, Καὶ 
3 Ν ᾽ ΞΙΝ »ν 9 ίων Ν, 9"." 2 ᾽ὔ ἰδὲ ἰφὸ ς 

ἀχοὴ ταράξει αὐτὸν ἀπὸ ἀνατολῶν χαὶ βοῤῥά" χαὶ ἐξελεύσεται ἐν ϑυμῷ ἰσχυρῷ, χαὶ ῥομφαίᾳ, 
9 7 Ν 2 ρ ΄ ,“ ὋΦ ὮΝ ρ»“, - 

ἀφανίσαι χαὶ ἀποχτεῖγαι πολλές. Καὶ ςήσει αὐτᾶ τὴν σχηνὴν τότε ἀγαμέσον τῶν ϑαλασσῶν, χαὶ 
“Ἤ Ἀ᾽ ω 9 ᾽ ἴω ξ 7 ",»͵«Ὁ Φ “Ὁ Ζ 39 Ὅ᾿Ὁ "4,.,» 327 ς ἰδ » » 

τϑ ὅρες τῆς ϑελήσεως τ ἁγία, χαὶ ἥξει ὡρὰ τῆς συντελείας αὐτῷ, χαὶ ἐχ ἔςαι ὁ βοηϑῶν αὐτῷ. 

ΚΑῚ χατὰ τὴν χώραν ἐχείνην παρελεύσεται Μιχαὴλ ὁΑγίελος ὃ μέγας, ὁ ἑςηχὼς ἐπὶ τὰς υἱὸς 

τὸ λὰξ σου" ἐκείνη ἡ ἡμέρα ϑλίψεως, οἷα ἐχ ἐγενήϑη ἀφ᾽ ὃ ἐγενήϑησαν ἕως τῆς ἡμέρας ἐχείνης" 

χαὶ ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται πτπᾶς ὁ λαὸς, ὃς ἂν εὑρεθῇ ἐγ[εγραμμένος ἐν τῷ βιδλίῳ. 
Καὶ πολλοὶ τῶν χαϑευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναςήσον]αι, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς 
0) δ Ν ι δὲ 3 δ Ν ς΄; 3 ΄ 3 ἢ μΝ ς ζά ῶνἵἶ ε φ Ε ἰων 

3: ονειίοίσμον, οι ὁ εἰς ἰχσποραν, χᾶι αἰσχυνὴν αἰων!0». Καὶ οἱ συγίεντες φανδᾶσιν ως φωςῆρες τ 

12. 

13. 

3 ρ ς », ρ᾿ "» ", »“ 

δρανοῦ, χαὶ οἱ χατισχύοντες τς λόγους μου, ὡσεὶ τὰ ἄςρα τῷ ἐραγοῦ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
Ν Ν Ν ΄ Ν ’ Ν ΄ ἈΝ ξ΄ Ὁ Ρ᾿ ’ 

Καὶ συ, Δανιηλ, χάλυψον τὰ “προστάγματα, χαι σφραγίσαι τὸ βιξλίον ἕως χαιρᾶ συντελείας, 
φ, ἍἋ 2 ρ. Ν νν ἰφὲ "Φ ΄ 

ἕως ἂν ἀπομαγνώσιν οἱ ππολλοὶ, χαὶ αλησϑῆ ἡ γῆ ἀδικίας. Καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιὴλ, χαὶ ἰδὲ δύο 
Φ δ. ὦ Ἔν» ἴω ἰωὲ "- -Ἔ »ἌἬ » “͵,εν"»"»ὩὟ “ ,’᾽ Ν, 

ἕτεροι εἰςἥχεισαν, εἷς ἔνθεν τ πποταμᾶ, χαὶ εἷς ἔγϑεν. Καὶ εἶπα τῷ ἐνὶ τῷ “Φεριδεδλημένῳ τὰ 
βύσσινα, τῷ ἐπάνω τὰ ὕδατος τῇ ποταμξ, πότε ὃν συντέλεια ὧν εἰρηχάς μοι τῶν ϑαυμαςῶν, “-- χαὶ 
ε -ς ΄ Χ 4 “9 Ῥ ’ Ὺ΄- ΄ ἃ » 3 ’΄ “ὦ “" 

ὃ χαϑαρισμὸς τότων ΄ Καὶ ἤχουσα τῇ πτεριδεξλημένου τὰ βύσσινα, ὃς ἦν ἐπάνω τὸ ὕδατος τῷ 
“Φ θα ’ νψφΦ ς . Ν, ]ςΟ » - 3 Ν 9 Ν, ,:ς:ς:.»ν» 

ποταμξ, ἕως χαιρδ συντελείας" χαὶ ὑψωσε τὴν δεξιαν χαὶ τὴν ἀριςερᾶν εἰς τὸν δραγον, χαὶ ὥμοσε 
Ν ἰδὲ 3 Ν 9." ἊᾺ “ 9 Ν, Ν, ᾿ δ Νν ΄ φ ε ΄ ᾿ς ΦΦ » 

τὸν ζῶντα εἰς τὸν αἰῶνα Θεὸν, ὅτι εἰς χαιρὸν, χαὶ χαιρς, χαὶ ἡμίσυ χαιρδ ἡ συντέλεια, χειρῶν ἀφέξ- 
“᾿ς ’ Α, ΄ ’΄ ἰδ 9 ἊΚ Νἤν .,. 9᾽ ΄ 3 Ε] 

σεως λαδ ἀγίε, χαὶ συντελεσθήσεται πάντα ταῦτα. Καὶ ἐγὼ ἤχδσα, χαὶ ἃ διενοήθην παρ᾿ αὖ- 
ΝνΝ Ἂᾳ δ -ς Ὁ ΄ ’ ε ΄ ρ 4 ’ Ν ΄ ε Ν᾿, 2 7 

Τὸν τὸν χάίρον, χαιὶ εἰπα, Κύριε, τίς ἡ λύσις τ λόγου τὅτου, χαὶ τινος αἱ παραξολαὶ αυται : 
. αὶ Ζ » “Ζ ν Ψ 7, ν. 2 Ζ΄ ΝΝ ΄ 

Καὶ εἶπέ μοι, ἀπότρεχε Δανιὴλ, ὅτι χαταχεχαλυμμένα χαὶ ἐσφραγισμένα τὰ “σροστάγματα, 

Ἕως ἂν πειρασϑῶσι καὶ ἁγιασϑῶσι πολλοί" χαὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ, χαὶ ἐ μὴ διαγοηϑώσι 

πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ, χαὶ οἱ διανοέμενοι πσροσέξουσιν. ᾿Αφ᾽ ὅ ἂν ἀποςαϑῆ ἡ ϑυσία διαπαντὸς, 
“,ω εἐ ρὸ που ὩΝ φὸ 3 ΄ ε ’ ’ ΄ 9 ᾿ 

χαὶ ἑτοιμασϑῃ δοϑηναι τὸ βδέ ἔλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἡμέρας χιλίας διαχοσίας ἐννενῆχοντα. Μα- 

χάριος ὁ ἐμμένων χαὶ συνάξει εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πσέντε. Καὶ σὺ βάδιζον, 
ἀγαχαύου" “-:- ἔτι γάρ εἰσιν ἡμέραι χαὶ ὥραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας" ΄ “χαὶ ἀναπαύση χαὶ 

ἀναςήση ἐπὶ τὴν δόξαν σου εἰς συντέλειαν ἡμέρων. 

Ρεῦ εἰτογοιη δἀϊταν ἴα Οσσεοο τεχῖ ἤσπυπὶ ἤπαὶρ. Ἐπ μος ἤἥρπαπ) 8- ὅδ υγ. Μαδίοὶ. 
παῖδα πο μαδεῖ, δὰ νἱπι δἰζει οὶ ΡεγΓ σοτηπιᾶ ἴοῖιπλὶ σοπίαῖ, εἰ ΡΟ 11. αἰσχύν.} ἰπ εοηζιυβοηενι δ γ. ΜεάΙοὶ, 

γλίαις ἴῃ 42 ςοιηπιαῖς ροηὶξ ἤρπαπι τεγπγπαίες σὰ πὶ σοηίεηία (οἠ εἰ 1Ψ. οὐ πολλ.] κα οἱ 88. 
88, εἰ ἱρῆι5 Ἑαἀϊτοηὶς ΟΠ ρίαπα, ϑ5γγ. Με ]ο]. χειρὺς] »παπίόπε ν. εἷς υἱκ.1 δὐέας δγγ. Μράϊοὶ. 

δυτ. δΙςά!ο], ΧΙ. τοῦ ὑδ. τῷ ποτ.} α 88. ϑυγ. Μοὶ. 

ΧΙ]. ἐκτενεῖ 7 παίει ϑγτ. Μεάϊο. ἐν ταῖς γαίαις “] ἐπ Ιο αν ΨΠ1. τὴν ἄρις.} βαύθναπι βιαμι ὅγτ. Μβαϊοί. 

Τ“ὠτας 4 5γγ. Με αϊοὶ. Ψ1Π. τίνος] τινες 88. φμίά μοι ϑγτ. Με α]ο]. 

ΧΙΙΝ. τοὺ ὄρ. τῆς “ελ. τῇ αγ.] ππομίεπι (αμόδεη νοϊωπίσεὶς 5γγ. Χ. προσέξ.] αμεπάίαπε 5γτ. ΜεΙοΙ. 

Μεάϊοϊ. ΧΙ]. συνάξει} συναξεις (ἢς) 88, 
ΧΙ]. καὶ σὺ] τω αμίεηρ ϑυύτ. ΔΙθάϊοί. αὶ ἔτι ἄς.1 κα ετὶ ἅς. 

1. κατὼ τὴν χώρ.] ἐπ γερίοπευ; ϑγτ. Μεΐϊοὶ. ἐγ[εγρ.}] (τίρικε. γίδης 88, 



᾿ 
“Ἴ ᾿ 

᾿ 

9 ΄ ".,.χΉΖ Ἱ2 ΄ 4 Ὺ ΄ 

εἰς χαιρον. Και ἐπιςρέψει εἰς τὴν χωρὰν αὺ 

ΔΑΝΙΉΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΥ͂Σ ο΄. 

ως ἡ - 
2 “Ὁ 7 ᾿ς ’ ᾿ 4“.," 93 » ᾽ὔ Ν 7 9 ὧς 

νατὰ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῇ. ᾿Ἐπιςρέψει τὸ τσῤοσῶπον αὐτῷ εἰς τὸ κατισχύσαι τὴν χῶραν αὕτου, 

Ν 
Ν ρ᾽ Ν 3 ε ΄ 

χαὶ πτροσχόψει, καὶ πεσειταὶ, χαὶ οὐχ, εὑρεθήσεται. 
- 2 ΄ 2 ίφι ς΄ 9 » ν 

Καὶ αναςήσεται εἰ Τῆς δίζης αὑτὰ Φντον 

βασιλείας εἰς ἀνάςασιν, ἀνὴρ τύπ]ων δόξαν βασιλέως χαὶ ἐν ἡμέραις ἐσχάταις συντριδῆσεται, 

καὶ ἐκ ἐν ὀργῇ, ἐδὲ ἐν πολέμῳ, Καὶ ἐγαςήσεται ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῇ εὐκαταφρόνητος, καὶ οὐ δὸ- 

ϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν δόξα βασιλέως, καὶ ἥξει ἐξάπινα, κατισχύσει βασιλεὺς ἐν χληροδοσίᾳ αὐτοῦ. 

Καὶ τοὺς βραχίονας τοὺς συντριδέντας συντρίψει ἀπὸ προσώπου αὐτῷ, χαὶ μετὰ τῆς διαθήκης, 

Καὶ δήμου συνταγέντος μετ᾽ αὐτῇ, “ποιῆσει ψεῦδος, καὶ ἐπὶ ἔϑνος ἰσχυρὸν ἐν ὀλιγοςῷ ἔϑνει. 
’ὔ’ 

“. Ρ 9 7’ ς 2. ἈΝ ε 7 δὰ 

Ἐξάπινα ἐρημώσει πόλιν, καὶ ποιήσει ὅσα οὐχ ἐποίησαν οἱ πατερὲς ἄυτδ ἐδὲ οἱ πτατέρες τῶν 

7 9 “Ὁ 
- -ὠ φὰφ ᾿ς Ὁ 3 ρ ΄ -φ«Ὦ᾿ΞοςῪνΝ ΩΝ 7 ν ᾿ ἫΝ 

πατέρων αὖὐτϑ᾽ «ρονομὴν ΧΑΙ σχῦλα. χαὶ χρήματα αὑτοῖς δώσει, χαὶ ἐπὶ τὴν τῦλιν τὴν ἰσχυρᾶν 

9 ὦ ΄ 

διανοηϑήσεται, καὶ οἱ λογισμοὶ αὐτὰ εἰς μάτην. Καὶ ἡγερϑήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτῇ, χαὶ ἡ χαρδία 

ς “" 9 
3) 

ρ Ν ς Ν 9 7 3 7 

αὐτῇ, ἐπὶ τὸν βασιλέα Αἰγύπ]ου ἐν ὀχλῳ πολλῷ" χαὶ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπ]ου ἐρεσ ισϑήσεται εἰς 

ρ 
» 3 3 ΄ ͵, ν ᾽ 7 “ ΄ 9 3 5 Ν 7 

πόλεμον ἐν ὄχλῳ ἰσχύρῳ σφόδρα λίαν, χαὶ οὐ ςήσεται, ὁτί διανοηθήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν διάνοια, 

2. Ν 

Καὶ χαταναλώσουσιν αὕτο 
ρ, Ν ρ» 

7 ’΄ 

χατᾶσυρει, ΧΟ πεσδνται τραυματίαι πολλοί. 

» "Ὁ .- 92 
5ΝΝ Ὄἦὖ 7 ς 

ν μέριμναι αὐτϑ, Χαι ἀποςρέψουσιν αὐτον, χα! παρελεύσονται, χαὶ 

Καὶ δύο βασιλεῖς μόνοι δειπνήσεσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 

ν ᾽.ῚΝ “ ᾽7ὔ 7 ΠΝ δ ᾿ .. » 2 δωϑή : » . 7 

χαὶ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης φάγονται, καὶ Ψευδολογησᾶσι, χαὶ ἐχ εὐοδωθήσονται" ετι γᾶρ συντελειὰ 

3 

΄ 

“ἅΔἦἯ 7 ρ"  ε ’ 9 π- “᾽ς ΝΝ 

τῇ ἐν χρήμασι πολλοῖς, Χαὶ ἢ χαρδία αὐτὰ ἐπὶ τὴν 

; ΒΕ 
Ν ΄ 9. “5 3 Ὁ » ΄ “ Ν 

διαϑήχην τ ἁγίου, ποιήσει, καὶ ἐπιςρέψει ἐπὶ τὴν χωρᾶν αὐτδ. Εἰς χαιρὸν καὶ ἐπιςρέψει, χαὶ 

δ, 
υς 87 ξς ε ΄ ΄-ς ξ 9 7 

εἰσελεύσεται εἰς ΑἴγυπἼον, καὶ ἐχ ἔςαι ὡς ἡ πρώτη χαὶ ἡ ἐσχᾷτή. 

Ν 92 
3939 “9 

: 27 

ἐξώσεσιν αὐτὸν, καὶ ἐμξριμήσονται αὐτῷ “Ὁ καὶ ἐπιςρέψει, χαὶ ὁ 

ΝΙ0«ῃΙ 4 ρ 

Καὶ ἥξεσι Ῥωμαῖοι, χαὶ 
Ν } 

ργισϑήσεται" ἐπὶ τὴν διαϑήχην 

ρἂ ς 2 "ς ᾽;’ Ν 3 ΄ Ν ϑῃ 9 235 3 Ν 5 Ὁ κω 3 7 ΠΝ 

τῇ ἁγίου, καὶ ποιήσει, Χαὶ ἐπιςρέψει, καὶ διανοηϑήσεται ἐπ αὐτϑς, ἀν᾽ ὧν ἐγχατέλιπον ΤῊν 

μ᾽ 
Ν 

3 “" 
Ν "δε ΝΟ 0 “ ΄ - 

διαϑήχην τῇ ἁγίου. Καὶ βραχίονες πὰρ αὐτῷ ςήσονται, χαὶ μιανᾶσι τὸ ἀγίον Τὸ φύξου" χαὶ 

ἀποςήσουσι τὴν ϑυσιὰν, καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἐρημώσεως. Καὶ ἐν ἁμαρτίαις διχϑήκης μιανε- 

ΓΟ ρῶ -ο “2 7 ρι . 
΄-ν ΄ Ἢ νΝ 2 

σιν ἐν σαληρῷ λαῷ" καὶ ὁ δῆμος ὁ γινώσχων ταῦτα χατισχύσεσι, χαὶ ποιῆσεσι. Και ἐγγοόμενοι 

. 9. ἡ ΄ 3 Ν Ν ΄ : ς 4 “Ια ϑη 2 9 »" Ν 

τῷ ἔϑγους συνήσδσιν εἰς πολλδς, ΧΑὶ προσχόψεσι ῥομφαίᾳ, Χᾶι “παλαιωσήσονται ἐν αὐτῇ, Χῶ 

ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν προνομῇ ἡμερὼν χκηλιδωσήσονται. Καὶ ὅτ᾽ ἂν συντρίξωνται, συνάξουσιν 

9 ῪΗᾳ ρ Ν 9 7’ ᾿ 32 9 3 Ν ΟΣ Ν ΄ Ν Ν 4 3 

ἰσχὺν βραχεῖαν, χαὶ ἐπισυναχϑήσονται ἐπ᾿ αὐτὰς πολλοῖ ἐπι πόλεως, Καὶ “πολλοὶ ὡς εν Χλήρο- 

7’ 
7 ᾿ς ΡῚ ἰδ 

δοσίᾳ. Καὶ ἐκ τῶν σύνιξ 
ΠΝ 9 ΝΣ 

ἰδὲ γ ἴω ΄ 

χαὶ εἰς τὸ χαϑαρισθήναι ἕως χαιρξ συντελείας, 

ϑέλημα αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, καὶ παροργισϑήσεται, 

΄ ΄ ἊΝ Ν Ν μ᾿ 

συντέλεια γίνεται. Καὶ ἐπὶ τοῦς ϑεδς τῶν πᾶτε 
Ἂς 9 Ν δ᾿ Φ 9 ων 

’ 

γυναικὸς ὁ μὴ προνοηϑή, ὁτι ἔν “αντι ὑψωθήσεται, χαὶ ὑποταγήσεται ἂὺ 

΄ 9 Ων ΄ ε Ν ν.,. 2 ἦν 2 ρ 

γτων διανοηθήσονται εἰς τὸ χαϑαρίσαι ἑαυτῆς, ΧΑΙ εἰς τὸ ἐχλεγῆνα!, 

ἔτι γὰρ χαιρὸς εἰς ὥρας. Καὶ ποιήσει χατὰ τὸ 
κε ΄ Ξ,ι ΙΝ ’΄ ἊΝ 32. Ν Ν 

χαὶ ὑψωθήσεται ἐπὶ πιᾶντα Θεὸν, χαὶ ἐπὶ τὸν 

Ψ ρῸ ρ 37) 4 ΄-ς 9 ΄ 6, ᾿Ὶ Ξ ῶ 2 

Θεὸν τῶν ϑεῶν ἔξαλλα λαλήσει, Χχαι εὐοδωϑήσεται, ἕως ἂν συντελεσϑη ῇ ὀργὴ, εἰς αὐτὸν γὰρ 

΄ » “᾿“" 9 5ς ἰδὲ Ν 9 3 ’ 

ρων αὐτῇ οὐ μὴ προνοηϑη, Χαὶ ἐν ἐπιϑυμίᾳ 

τῷ ἔϑνη ἰσχυρά' 
’ὔ’ 

Ἐπὶ τὸν τύπον αὐτῇ χινῆσε ἡ Θεὸν. ὃν ὄχ ξ ΐ έ τῷ. τι : (ῳ χαὶ 
ἥσει, χαὶ ϑεὸν, ὃν ἀχ ἔγνωσαν οἱ πάτερες ἀυτδ, τιμήσει ἐν χρυσίῳ χαὶ 

9 7 " ᾽ὔ ρ 9 
΄ ΄ 

ἀργυρίῳ, καὶ λίϑῳ πολυτελεῖ. Καὶ ἐν ἐπιϑυμήμασι “ποιῆσει πόλεων, χαὶ εἰς ὀχύρωμα ἰσχυρὸν 

ηξ ἃ ϑεξ λλ ΄’ ὉῸΌΘΌΟΝ ΕῚ ρ᾿ 9 ρ 7 -ο 7 ν» ἜΝ Ν 

ἥξει μετὰ ϑε8 ἀλλοτρίου, ὃ ἐᾶν ἐπίγνῳ, πληϑύνει δόξαν, καὶ κατακυριεύσει αὐτὰ ἔπι ὥολὺ, 

ν ΄’ 3 »Ὅδ 5 ΄΄᾽ Ν᾿ 5. ὁ Ε 
85:0. 

καὶ χώραν ἀπομεριεῖ εἰς δωρεὰν. Και χα ὥραν συντελείας συγχερατισϑήσεται αὕτῷ ὁ βασι- 

9 
Ν "5 7 ν 2 ΄ ρ“ : .«" Ρ Ἀ ΡΞ 

λεὺς Αἰγύπ]ε, καὶ ἐποργισϑήσεται αὐτῷ βασιλεὺς βοῤῥὰ ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἵπποις πολλοῖς, χαὶ 

3 ᾿ " ν 29 ΄ 3 
ον 

ἐν πλοίοις πολλοῖς, χαὶ εἰσελεύσεται εἰς χώραν Αἰγύπ]ου. Καὶ ἐπελεύσεται εἰς τὴν χωρᾶν μδ, 

ΧΧ. βασιλέως] ἐπρενὶὶ Ἡϊετ. 

Ηϊεν. 

ΧΧΙ. αναςήσ.} βινρεῖ ὅ5γτ. Μεΐϊΐοὶ. 

δυῦ. Μεαϊοὶ. 

ΧΧΙΝ. ὅσα] ονιπία φκιδ ὅυγῖ. ΜεαϊοΙ. 

ΧΧΨ. διάνοια} ἐπ εοη βίο 5γγ. Μεάϊοὶ. Ετγαὶ ἴοτϊε διανοίᾳ ἰ6- 

φεπάμπι. 

ΧΧΨΥῚ. τυαρελεύσοντ.} “γησηβδϊ! ὅγγ. Μεάϊοϊ. κατασυρεῖ ] 

χατασυριει ΄υϊάεπι Οοὰ, 88. 5εὰ κατατυρεῖ, αυοά εὐϊάϊ, πε ἀυθῖο 

ἱερεπάμπι. 

ΧΧΙΧ. Εἰς καιρ.} ἵπ' Ἰσρηβοῦε ΟΥΤ. Μεάϊο. ἡ τρωτὴ καὶ ἡ 

ἡμέρ. ἐσχάτ.} }αμεῖς αἰϊεὺν: 

κατισχ,.] εογγοδογ αὐ! ει 

᾿ Ν Ν ΄ -ς , . ᾿ς 9 ς ν᾿ Ν Ν 

ς χαὶ ππολλαὶ σκανδαλισϑήσονται, καὶ αὗται σωθήσονται ἀπὸ χειρὸς αὐτϑ.΄ ᾿Εδὼμ, χαι Μωδδ, 

ἐσχ.} γίπς εἰἴαπὶ που βέημεπε ϑδυτ. Μεάϊ)οί. 

ΧΧΧΠΙ͂Ι. ῥομφ.] ἐπ οἰαάϊο ὅγγτ. ΜΙ άοὶ. 

ΧΧΧν. καϑαρίσει) χκαϑαρισϑηναι 88. χαὶ εἰς 1] καὶ 88. 

ΧΧΧΨῚ. ἔξαλλα] εοπικπιείϊοψα ν εὶ «μαεία ϑγγ. Μεαιοὶ. 

ΧΧΧΨΝΙΙ. τοὺς ϑεὺς} ει ὅγγ. ΔΙ οὶ. οὐ μὴ ρον. 1] 

πη ἱη εϊπρει ϑγν. Μφαϊοὶ. 

ΧΧΧΥ 1. λίϑῳ τολυτ.] ἰαρίάϊδως οαἱάο ργείϊοῇς 57. Μεάϊοὶ. 

ΧΙ, καϑ᾽ ὧρ.1 ἱπ ἦονα ὅγτ. Μεάϊοὶ.. ἐν “ππ.] κἐν 5γγ. Μαζί. 

ΧΙΙ. αὐτῷ «“} αὐτου ἈΚ (ῆς, ἱτεταῖο 1ω]]. ἤρπο αα ἰαϊάυηι πον 

Ἰϊηθο) 88. εἰ ροϊὲ εἴως εἰξ ας ἴῃ. ψετγίοπε 1μαηᾶ τοχιὰς τῶν ὁ Οτοὶ δὶ 

ἱρῷ Ἑάϊίοπε Ομἰρίαπα, εκ αυὰ αερ Οταοῖ ἐχργείππιυβ. ΕΥΡῸ ῬζῸ Ν 

ΚΕΦ, χὶ, 

10. 

20. 

21. 

35: 

41. 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

43. 

12. 

13. 

Ν ’ὔ ε:ὌΦ 2 ᾽’΄ ΝΣ ρ»" ἴω ρ ρ ΄ “2 

χα! χεφάλαιον υἱὼν ᾿Αμμών. Καὶ ἀποςελεῖ χεῖρα αὐτῷ ἐν ταῖς γαίαις,΄ χαὶ ἐν χώρᾳ Αἰγύπ]ου 
3 4 3 5. "Ὁ ᾽’ ν“ “᾿ 2 ρδ »“ “᾿᾿.Ψ.) 

ὃχ ἐςαι ἐν αὐτὴ διασωζόμενος. Καὶ χρατήσει τῇ τόπου τῷ χρυσίου, καὶ τῇ τύπου τῷ ἀργυρίου, 
Ν [4 ρ᾿ » 9 ζΖ' 3 ΄ Ν δύ ΄-ς 9 ’ » 2 ὋΝ, 9 »᾿» Ν 

χαὶ πάσης τῆς ἐπισυμίας Αἰγύπ]ου, χαὶ Λιξύες χαὶ Αἰϑίοπες ἔσονται ἐν τῷ ὄχλῳ αὐτῇ, Καὶ 
ϑ Ν, 7 ΕΝ ΣΙΝ 3 ρ Ν, 9 ς" » 7 “5 ἰδι 

ἀχοὴ ταράξει αὐτὸν ἀπὸ ἀνατολῶν χαὶ βοῤῥᾶ" χαὶ ἐξελεύσεται ἐν ϑυμῷ ἰσχυρῷ, χαὶ ῥομφαίᾳ, 
2 ΄’ κ } ρϑ ’ ο»ῚἿ ρῶ μ᾿ 

ἀφανίσαι χαὶ ἀποχτεῖγαι πολλός. Καὶ ςἥσει αὐτ τὴν σχηνὴν τότε ἀγαμέσον τῶν ϑαλασσῶν, χαὶ 
“47. μ᾿ 9 7 ἴω ς 7 ΝΝ Ψ [74 “ 7 9. "Ὁ "“οἮἾ» 32 ε Ὁ" 9». “Ὁ 

τὸ ὁρες τῆς ϑελήσεως τῷ ἀγίδ, χαὶ ἥξει ὡρὰ τῆς συντελείας αὐτᾶ, χαὶ ἐκ ἔςαι ὁ βοηθῶν αὐτῷ. 

΄Η Ν ΄ δὴ ’ ΄ 3, ΄ Αᾳ, ε 

ΚΑῚ χατὰ τὴν χώραν ἐκείνην παρελεύσεται Μιχαὴλ ὁ ἴΑγίελος ὁ μέγας, ὁ ἑςηχὼς ἐπὶ τὰς υἱὲς 
ἰφὰ ρ ϑ ΄ ε-ε ’΄ ’ 3 3 [ ρ 

τῇ λαδ σου" ἐχείνη ἡ ἡμέρα ϑλίψεως, οἷα ἐχ ἐγενήθη ἀφ᾽ ὃ ἐγενήθησαν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης" 
Ν 2 Ε ᾽ “,..,ε»’ ε ΄ “ ε Ν Ὧγ Ων ς “ .) " 

χαὶ ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται ππᾶς ὁ λαὸς, ὃς ἂν εὑρεϑὴ ἐγ[εγραμμένος ἐν τῷ βιδλίῳ. 
Ν᾿, Ν, ρῸ 3 " αΦῷ μὸ ρὸ 

Καὶ πολλοὶ τῶν χαϑευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναςήσον]αι, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς 
3 Ν ς ρω} ρ᾿ “Ὃ 

ὀγειδισμὸν, οἱ δὲ εἰς διασπορᾶν, χαὶ αἰσχύνην αἰώγιον. Καὶ οἱ συνιέντες φανᾶσιν ὡς φωςῆρες τῷ 
2 ρ», ΜΕ ρ φῳ ] ἴω ρ», 

ϑρανοῦ, χαὶ οἱ χατισχύοντες τὲς λόγους μου, ὡσεὶ τὰ ἄςρα τῇ δρανοῦ εἰς τὸν αἰώνα τοῦ αἰῶνος. 
Ν ΝΝ ΄ ιν ἰδ 

Καὶ σὺ, Δανιὴλ, χάλυψον τὰ ππροστάγματα, χαὶ σφραγίσαι τὸ βιδλίον ἕως χαιρβ συντελείας, 
φ ΚΑῚ ρ»" ρμ “ 2 

ἕως ἂν ἀπομανῶσιν οἱ πσολλοὶ, χαὶ πιλησϑὴ ἡ γῆ ἀδικίας. Καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιὴλ, χαὶ ἰδὲ δύο 
Φ ς 7 Ἂν» ρ“ ρ Ν, -.ι »} Ν, ἐκ Ῥο ἐνςΝἙμ ρ ’ ΙΝ, 

ἕτεροι εἱςἥκεισαν, εἷς ἔνϑεν τ πποταμξ, χαὶ εἷς ἔγϑεν. Καὶ εἶπα τῷ ἑνὶ τῷ περιξεδλημένῳ τὰ 

βύσσινα, τῷ ἐπάνω τῇ ὕδατος τᾶ ποταμξ, πότε ὃν συντέλεια ὧν εἴρηχάς μοι τῶν ϑαυμαςῶν, --- χαὶ 
ε Ν 2 “ ,.»ν»ν "“ Ζ΄ ν ΄ ΔΨ» “ Ζ “,ιΩἨ ρ 
ὁ χαϑαρισμὸς τότων; Καὶ ἤχουσα τ “εριξεδλημένου τὰ βύσσινα, ὃς ἦν ἐπάνω τὰ ὕδατος τῇ 

“ ὔ, δε ΄ ΝΜ Φ Ἁ Ν ΄Ν ΝΝ 9 Ἂς 9 Ν 9 ΄ .ῃΨ 

ποταμδ, ἕως καιρ συντελείας" χαὶ ὕψωσε τὴν δεξιαν χαὶ τὴν ἀριςερᾶν εἰς τὸν ὅραγον, χαὶ ὥμοσε 
δ δὲ 2 Ν ν᾽ ἄκος ῪΗ, Ὡ 9 Α΄ Ν Η ΝΗ Ν Ὁ » ς ΄ ες Υ͂Ψ » » 

τὸν ζῶντα εἰς τὸν αἰῶνα Θεὸν, ὅτι εἰς καιρὸν, χαὶ χαιρᾶς, χαὶ ἡμίσυ χαιρᾷ ἢ συντέλειοι χειρῶν ἀφέ- 
“͵,͵,κιεἤ΄ “ ΄ ΄ φῶ ν 2 ϑ “.Ἀ 2 ΄ ΝΗ Ν 

σεως λαβ ἁγίε, χαὶ συντελεσϑήσεται πάντα ταῦτα. Καὶ ἐγὼ ἤχεσα, καὶ ἃ διενοήϑην παρ᾿ αὖ- 
Ν Ὺ- ΝΣ ἯΝ ε καὶ » ΄ ε ΄ ρ ζά ’ ῪΗς [4 ε Ν, ᾽ ,; 

τὸν τὸν χαιρον, χᾶι εἶπα, Κύριε, τίς ἡ λύσις τ λόγου τὅτου, Χχαὶ τινος αι «π-αραξολαὶ αυται ; 
΄ Φ Νς 9 ΄ Ως 

Καὶ εἶπέ μοι, ἀπότρεχε Δανιὴλ, ὅτι χκαταχεχαλυμμένα χαὶ ἐσφραγισμένα τὰ προστάγματα, 
ζω] ων 2 ἰωὴ 

Ἕως ἂν πειρασϑῶσι χαὶ ἁγιασϑῶσι πολλοί: χαὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁμαρτωλοὶ, χαὶ ἃ μὴ διανοηϑῶσι 

«πἄντες οἱ ἁμαρτωλοὶ, καὶ οἱ διανοέμενοι ππροσέξουσιν. ᾿Αφ᾽ ὃ ἂν ἀποςαϑῇ ἡ ϑυσία διαπαντὸς, 
με ἰδὲ φο ΗΝ“ ρὸ 9 ΄ ε ΄ ͵ ΄ 3 7 

χαὶ ἑτοιμασδῇ δοϑηναι τὸ βδέ ἔλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἡμέρας χιλίας διαχοσίας ἐννενήχοντα. Μα- 

κἄριος ὁ ἐμμένων χαὶ συνάξει εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε. Καὶ σὺ βάδιζον, 

ἀγαχαύου" - ἔτι γάρ εἶσιν ἡμέραι χαὶ ὥραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας" ́  “καὶ ἀγαπαύση χαὶ 

ἀναςήση ἐπὶ τὴν δόξαν σου εἰς συντέλειαν ἡμέρων. 

Ρε΄ ἙπΌγριη βἀϊυγ ἴῃ Οσάεοο τεχῖυ ἤσπυπὶ ἤπαϊρ. ἘΠ μος ἤρπαπὶ 6- ὅδ υγ. Μοίοὶ. 
παῖε ποη μαθεῖ, θὰ νἱπι δἰζεγι οὶ ρεγ σοτηπιᾶ ἴοῖμπὶ σοητηνυδῖ, εἰ ροίξ 11. αἰσχύν.} ἐπ ερηζιονεα στ. ΜΕΘ οὶ, 

γαίαις ἴπ 42 ςοιηπγαῖς ρος ἤρπυπι τογηγπαῖα, ουπὶ σοηίεηία (οὐϊςοἰς ΙΝ. οἱ πολλ.] κα οἱ 88. 

88, εἰ ἰρῆι5 Ἑαϊοηΐς ΟΠϊρίαηδο, ὅγγ. Μεα!οὶ. χειρὸς} »ιαπίῤες Νν. εἴς υἱι.1 αὐέως ὅ5γυ. Μαδοὶ. 

δυγ. ΔΙοάϊοίὶ. να τοῦ ὑδ. τὸ τοτ.}] α 88. 8ὅγγ. Μοὶ. 

ΧΙΜΠ. ἐκτενεῖ γέροι ϑυτ. ΜεάϊοΙ. ἐν ταῖς γαίαις “7 ἐπ εννας 11. τὴν ρις.} βηύθεαπι βιανα ϑγγ. Μεμῖοί. 

Τοτας ἡ δγτ. ΜΔ εάϊοὶ. Ψ11Π. τίνος] τινες 88. φυΐά μι ϑυτ. Με οὶ. 

ΧΙΜ, τοῦ ὄρ. τῆς σελ. τὸ αγ.} »ποηίόπι από νοἰωπι σις Κγγ. Χ. τροσέξ.] αμιεπάίαπι 5γτ. Μεαϊοὶ. 

Μεάϊοὶ. ΧΙ]. συνάξει} συναξεις (ἢς) 88. 
ΧΙΙΠ]. καὶ σὺ] ἐκ αμίεηρ δυΥ. ΝΙεάϊοί. κ ἔτι ἃς.} κα ετι ὅς. 

1. κατὰ τὴν χώρ.]} ἐπ γεσίοπον; ϑγύ. Μοὶ. ἐγίεγρ.) μτίρω  ρίδπε 88. 



ΔΑΝΙΉΛ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ. Ὁ; 

ἐγένετο ἅμα ὁ σίδηρος χαὶ τὸ ὄφρᾶχον, 
ε ᾿ς" 

᾿ Όι. ᾿ 

ὡσεὶ λεπ)ότερον ἀχύρου ἐν ὅλων!" χαὶϊ 

χὐτῶν- καὶ ὁ λίϑος, ὁ πατάξας τὴν εἰκόνα, ἐγένετο ὅρός μέγα; 

Τῦτο τὸ ὅραμα, χαὶ τὴν χρίσιν δὲ ἐροῦμεν ἐπὶ τὰ 

χαὶ σοὶ ὁ Κύριος τοῦ οὐρανᾷ τὴν ἀρχῆν, χαὶ τὴν 

ἀπὸ ἀνθρώπων, 
τὴν δόξαν ἔδωχεν Ἐν πάσῃ τῇ οἰκουμένη: 

ρανδ “- χαὶ τῶν ἰχϑύων τῆς ϑαλάσσης,΄ 

ἡ κεφαλὴ ἡ χρυσῆ. Καὶ μετὰ σὲ ἀγαςήσεται 

χαλκῆ, ἡ χυριεύσει 

δηρος ὁ δαμάζων πάντα, 

5 ,.ΧΣοὸὴιι 2» ἘΝ εν ὸὺ 

εῤῥιπισεν αὐτὰ ὃ ἄγεμθς, 

πάσης τῆς γῆς. Καὶ βασιλεία τετάρτη 

καὶ « ὡς ὁ σίδηρος πασᾶν δένδρον ἐχχόπ]ων" χαὶ σεισϑήσεται πᾶσα ἡ γῆ. 

Ν ε Ν ν ον τῆς ῷ κὸν οὐ ὡς μον 

χαὶ ὃ χαλκὸς, χαὶ ὁ ἄργυρος, χαι τὸ χρυσίον" Χαὶ ἔγενεῖο 

ὥςε μηδὲν καταλειφύηναι ἐξ 

χαὶ ἐπάταξε πτ“ἄσαν τὴν γῆν. 
΄ Ν ΡῈ Ν ΄ 

βασιλέως. Σὺ, βασιλεῦ, βασιλεὺς βασιλέων, 
Ἁς δ 9 Ν Ὺ΄-Ν ς 

βασιλείαν, καὶ τὴν ἰσχύν, χαὶ Τὴν τιμὴν, χαὶ 

καὶ ϑηρίων ἀγρίων, καὶ πετεινῶν οὐ- 
ΤᾺ .:ινΝ Ν, » Γ, ’΄ ΄ ν δ 

παρέδωκεν ὑπὸ τὰς χεῖράς σου χυριεύειν πάντων" σὺ εἰ 
Ν ᾽’ 

βασιλεία ἐλάτ]ων σου, χαὶ τρίτη βασιλεία ἄλλη 
ΟῚ Ν ε ε ’ὔ “΄ἮἼἨ|ω ε 7 

ἰσχυρὰ κι ὼς ὃ σίδηρος ́  ὥσπερ ὁ σί- 

Καὶ ὡς ἑώρακας τὰς πόδας αὐτῆς κ χαὶ τοὺς δαχτύλους, μέρος μέν τι ὀςράκου χεραμιχδ, μέρος 

δέ τι σιδήρου, 

ἅμα τῷ “πηλίνῳ ὀςράχῳ. 
΄ ΄ ρ ’ 4 3 Ν 

κιγον" μέρος ὃΖ τι τῆς βασιλείας εςαι ἰσχύρον, 

δ ’ ϑ ζάή ὩΦ ἰδὲ . ἢ 9 , 

τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον μὰ τῷ πηλίνῳ ὑςρᾶκχῳ, 

βασιλεία ἄλλη διμερὴς ἔςαι ἐν αὐτῆ, 

Καὶ οἱ δάχτυλοι τῶν ποδὼν μέρος μέν τι σιδηροῦν, μέρος δέ τι ὀςρά- 
χαϑάπερ εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον 

δ ζά ., 
7 “2χ«Δμῳι- ᾿ 

χαὶ μέρος τι ἔςαι! συντετριμμένον. Καὶ ὡς εἶδες 
»“Ἄ͵ » 3 ΄ 9 ΄ ᾽ 

συμμιγεῖς ἔσονται εἰς γένεσιν αἀγϑρῶπων, ὃκχ 
Ψ 3 

ΕΣ δ ς φρο 47 ϑ φ 3 7’ 
δὲ ς (δ᾽ δύ 

35 », 

ἔσονται δὲ ὑμογοῦντες,) ὅτε εὐνοῦντες ἀλλήλοις, ὡσπερ ὅθε 0 σιθηρΟς ὑγαται συγκρασηναι τῷ 

ρο 

2 ἴά ΝᾺ 9 ρ ξ΄ 

οςρᾶχῳ. Καὶ ἐν τοῖς χρόνοις τῶ 

Ψ “ἢ 9 Ν 9 Ὁ 

ἥτις ἕςαι εἰς τοὺς αἰωνᾶς, 

’᾽ ΄ ξ΄ 

ν βασιλέων τἄτων, φῆσει 0 
Ν 3 ’ ἃς [χ4 ε. 

χαὶ οὐ φϑαρῆσεται, χαὶ αὐτὴ ἢ 

ε 

Θεὸς τοῦ δραγξ βασιλείαν ἄλλην, 

βασιλεία ἄλλο ἔϑνος οὐ μὴ ἐάση, 

΄-ς 
΄ ΄- 5. Ν ’ 3 Ν [ω] 7 

πατάξει δὲ καὶ ἀφανίσει τὰς βασιλείας ταῦτας, χα! ἀὐτὴ ςήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καϑάπερ 

ς » 
3 μ᾿ Ν » , ΙΝ 

ἑώραχας ἐξ ὅρους τμηϑῆναι λίϑον ἄνευ χειρῶν, καὶ συνηλοίησε τὸ ὑςρᾶχον, τὸν σίδηρον, χαὶ τὸν 
3 ΄ ἰδ ρ 9 

χαλκὸν, χαὶ τὸν ἄργυρον, χαὶ τὸν χρυσόν" ὁ Θεὸς ὁ μέγας ἐσήμανε τῷ βασιλεῖ τὰ ἐσόμενα ἐπ᾿ 

ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν" 

᾿βασιλεὺς “πεσὼν ἐπὶ πορόσωπον χαμαὶ, 

δὰς ποιῆσαι αὐτῷ, Καὶ ἐχφωνήσας ὁ 

Ὺ΄ς 3 ἈΝ Νω Ν, ε ΄ 

χαὶ ἀκριξὲς τὸ ὁραμα, χαι ππιςὴ ἡ τότ χρίσις. Τότε Ναξουχοδονόσορ ὁ 
7 ἰδ Ν 323 4 , Ν 

προσεχύνησε τῷ Δανιήλ, και ἐπέταξε συσίας χαὶ σπον- 

βασιλεὺς πρὸς τὸν Δανιὴλ εἶπεν, ἐπ᾿ ἀληϑεῖ ἐςὶν ὁ Θεὺς 

ς “Ὁ ων ρ᾿ “- ρὸ 
’ Ἂ ΄ 2 ὺ 

ὑμῶν Θεὸς τῶν Θεῶν, χαὶ Κύριος τῶν βασιλέων, ὁ ἐκφαίνων μυςηριᾶ χρυπ]ὰ μόνος, ὅτι ἐδυνάσϑης 

δηλῶσαι τὸ μυςήριον τᾶτο. 

δωρεὰς μεγάλας χαὶ πολλᾶς, 

τὸν ἄρχοντα καὶ ἡγόμενον πάντων τῶν σοφιςῶν Ῥαξυλωνίας. 

γα χαταςαϑῶσιν ἐπὶ τῶν πραγμάτων τῆς Βαξυλωνίας Σεδραχ, 

ἦν ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ. 

ἡ ἙΤΟῪΥΣ ἐχτωχαιδεκάτου΄ Ναξεχοδονόσορ βασιλεὺς 

τότε ὁ βασιλεὺς - Ναξουχοδονόσορ΄ Δανιὴλ μεγαλύνας, καὶ δδο 

χατέςησεν ἐπὶ τῶν πραγμάτων τῆς Βαξυλωνίας, χαὶ ἀπέδειξεν αὐ- 

Καὶ Δανιὴλ ἠξίωσε τὸν βασιλέα 

Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγώ" χαὶ Δανιὴλ 

“ διοικῶν “πόλεις καὶ χώρας χαὶ πτἄγϊας 

τοὺς χατοικβγϊας ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ ᾿Ινδιχῆς ἕως Αἰϑιοπίας,΄ ἐποίησεν εἰκόγα χρυσῆν, τὸ ὕψος αὐ- 

"τῷ “Ἴ .͵. ΠΌΝἮΗ » 2 ρ “Ψ-φ,,; 

τῆς πηχῶν Ἐξ" χαὶ ἔςησεν αὐτὴν ἐν πεδίῳ τὸ περιξόλου χώρας Βαξυλωνίας. 

δονόσορ βασιλεὺς “- βασιλέων, χαὶ χυριεύων τῆς οἰχουμένης ὅλης, 

Καὶ Ναξουχο- 

ἀπέςειλεν ἐπισυναγαγεῖν 
΄ 

: ΝΆ Ν, ζῶ Ν, ΝΝ Ν ᾽ ΄Ζ 7 δ νι ς“ ὃ 

 σχάντα τὰ εὐνὴη χαὶ φυλᾶς χὰ! γλώσσας, σατραπας, ςρατηγοῦς, τοπαρχᾶς, ΧΑ! υπᾶτδς, 01- 

Ν Ὶ ." »» ξ " Ν ΄ . 7 ΩΝ .͵νΝ 3 ΄ ) 9 »" ἢ δ 

οἰλητας, χαὶ τὰς εΠ δ ϑσιων χατὰ χωρᾶν, Χαϊ “σάντας τῆς χατὰ τὴν οἰχουμενην, ἐλύειν εἰς τοὺ 

ΧΧΧΥῚ. χαὶ τὴν κρίσ. δὲ] “ὦ εἰἴαπι ταιίοπεπι εὔμς 5 ΥΥ. ΜΈ οαϊοὶ. 

ἐπὶ τῷ βασ.} εογᾶπι γέρε ὅγτ. Μαάϊοὶ. 

ΧΧΧΥΙΠ. οἰκουμένη" Ῥοΐξ μαης νοσετι ποι αἰδίπρι, [δὰ σοη- 

Ἰυμρὶς ἐπὶ οὐπὶ (44. 88. 

ΧΧΧΙΧ. ἰἐλάτίων σου] πεΐπες ἐπο ὅυτ. ΜΕάΙο], 

ΧΙ,. ὁ δαμάζων] ἀμπιλίαπε ϑγ7. Μεάϊοϊ. χαὶ Χά ὡς ὁ σίδηρος 

᾿ς ἐν βοκε ξεγγεπι συτῃ τρεορεῖο ἢἰς {δ᾽ απέϊο, ὅυτ. Μεάϊοὶ. ᾿ 

ΧΙΙ͂. κ καὶ τοὺς δαχτ.} ργαυντς ᾿ς, εἴ ΤΩ] απρὶς τηετοθεία τη 

ϑγγ. Μεαϊοὶ. ἔςα!] ἐγ. Ἐχ γαάϊες ζειτὶ ἐγὶὶ δγτύ. Μοαϊοὶ. 

α ὅγι. Μεαϊῖοϊ. : 

ΧΙ]. δέ} , ὅγγ. Μεασῖοὶ. 

ΧΙ11. ἅμα] κα ὅ5γζ. Με οὶ. εἰς γίνεσ.} ἐπ ρεπεγαιίοπε ΒΥΥ. 

ΜοαΐοΙ. ὅτε εὐγοῦντ.} αὶ ((Ἰἢ [οιῖς οτανεγῖς Οοἰϊαῖος (οάϊο!5) 88. 

ὁ σίδηρ.} χ ὁ 88. 

ΧΊΙΝ. τέτων] ἡβονκηι ὅγτ. Μεάϊοὶ, 

ἅμα) 

τοὺς αἰήνας 137 μεεμίηηι 

5γγ. Μεάϊοϊ. αὕτη} λἀος ϑυτ. Μεάϊίοὶ. 

Μεάϊο. αὐτὴ] ἐρίμνι δγτ. Μεάϊοὶ. 

ΧΙ. ἡ τότε κρίσ.Ἷ ἱπεεγρνείαι ο ο᾽μς 57. Μεαϊοί. 

ΧΙΕΝΙ. χαμαὶ] α ὅ501:. Μεέϊοὶ. 

ΧΙΜΝΊΙΠ. κατέρησ.] εοηβίεκὶ! ἐσὲ 5.00. ΜΘαοΙ. τῆς Βαξυλ.} 

ἐεγγας Βαῤγίομῖς ὅ5γγ. Νβαϊοί. Βαξυλ. “᾽} Το Βαῤγίοπὶς ΚΕ. 

Μεάϊοϊ. 

ΧΙΙΧ. τῆς Βαξυλ.} Βαῤγἱοπὶς ὅγτ. ἹΜ εάϊοὶ. 

ἥεπαχο 5γτ. ΝΙςαϊοὶ. 

ἐάσῃ] τεἰϊπγεοί 5 ΥΥ. 

᾿Αξδεν.} εἰ 4ὁ- 

Ι, αὐτῆς πηχῶν] -Ἐ εζηκοντὰα καὶ τὸ ὡλᾶτος αυτῆς τηχεων 88. 

« εδάειη ὅγγ. Μεάϊοὶ. ας ἴῃ τεχῖι ὐσγῶθοο εὐϊΐο ἤπε ἀυρῖο ἐχ 

ὁμοιοτελευτῷ ομ Πὰ {πεγαηῖ, 
ΙῚ. καὶ φυλ.} α καὶ 88. ςρατηγ.] καὶ φραᾶτ. 88. 

χώραν) ἐπ οπιπὶ γερίοπε 50Υ. Μεάϊοὶ. 

Ν 
κατα 

ΚΕΦ, 

44. 

45. 

2. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο΄ 
ΚΕΦ. 111." ᾿ 

3- ἐγχαινισμὸν τῆς εἰκόνος τῆς χρυσῆς, ἣν ἔςησεν ΝΝαξεχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. καὶ Τότε συνήχϑησαν. 
ὕπατοι, ςρατηγοὶ, τοπάρχαι, ἡγόμενοι, τύραννοι μεγάλοι ἐπ᾽ ἐξουσιῶν, χαὶ ππάντες οἱ ἄρχοντες 
τῶν χωρῶν, τῷ ἐλϑεῖν εἰς τὸν ἐγχαινισμὸν τῆς εἰκόνος, ἧς ἔξησε Ναξουχοδονόσορ ὃ βασιλεύς" 
τ χαὶ ἔφησαν οἱ προσγεγραμμένοι κατέναντι τῆς εἰχόνος κα ἧς ἔςησε Ναξουχοδονόσορ.΄ Καὶ ὃ 

7΄ 9. 4 ,»» ε ὦ ’ὔ’ 3 » Ρ- Μ Ξ 

. κήρυξ ἐκήρυξε τοῖς ὄχλοις, ὑμῖν πταραγγέλλεται, ἔϑγη, καὶ χώραι, λαοὶ, καὶ γλῶσσαι, “Οτ᾽ ἂν 
ἀχόσητε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγίος, σύριγίος, καὶ χιϑάρας, σαμβδύχης, καὶ Ψαλτηρίε, συμφωνίας, 

χαὶ παντὸς γένες μβσιχών, “πεσόντες προσκυνήσατε τῇ εἰχόγι τῇ χρυσῆ, ἣν ἔςησε Ναξεχοδονό-- 
΄ Ν “Δ ἋἋ ΄ “᾿ς Σ “ ᾽ ἢ 6. σορ βασιλεύς. Καὶ πᾶς ὃς ἂν μὴ πεσὼν “προσχυνήσῃ, καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμξαλᾶσιν αὐτὸν εἰς τὴν 

χάμινον τ πσυρὸς τὴν χαιομένην. Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, ὅτε ἤ Ἴ ἡ ἔϑγη τῇ Π ρὸς τὴ μένην. Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, ὅτε ἤχδσαν “πάντα τὰ ἔϑνη τῆς φω-. 
»" ρ 7λ Γ : ’ ’ὕ Ν δᾶ ᾽ὔ Ν ’᾽ ΄“΄ ἈΝ Ν ἍΜ γῆς τὴς σάλπιγίος, καὶ σύριγγός τε, χαὶ χιϑάρας, σαμβύκης τε, χαὶ ψαλτηρίου," καὶ παντὸς ἤχε 

ἰϑ ΄ ͵΄ 2 ον ρ [ω] μὸ 

μουσικῶν, πίποντα πάντα τὰ ἔθνη, φυλαὶ, καὶ γλῶσσαι, προσεχύνησαν τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῆ, ἣν͵ 
»ἦ᾿ ΄ »" ρ 2 

8. ἐςησε Ναξουχοδονόσορ καὶ ὁ βασιλεὺς χατέναντι τότα. Ἐν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ προσελθόντες ἄνδρες 

16. 

17. 

τ8. 

10. 

20. 

21. 

. Χαλδαῖοι διέξαλον τὸς ᾿Ιεδαίες" Καὶ ὑπολαξόντες εἶπον κα Ναξεχοδονόσορ τῷ βασιλεῖ, χύριε βασι- 

. λεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆσι. Σὺ, βασιλεῦ, πτροσέταξας χαὶ ἔκρινας, ἵνα πτᾶς ἄγϑρωπος, ὃς ἂν 
᾽ 7 ρ [ω᾿ ρ ΄ 4 4 ΄"»ς Ξ ΄΄ Ν 

ἀχάση τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγίος, καὶ σύριγγός τε, χαὶ σαμδύκης, χιϑάρας, ψαλτηρίου, χαὶ παν-- 

τὸς ἤχου μεσιχῶν, ππεσὼν ππροσχυνήσῃ τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῆ" Καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν “προσχυνήση, 
3 ΄ 9 Ν ΄ " δ ν ΄ ον Ι͂ΨΜ “ ) μ" δ ν 
ἐμδλησϑήσεται εἰς τὴν χάμινον τᾶ πυρὸς τὴν καιομένην. Εἰσὶ δέ τινες ἄγδοες ᾿Ιουδαῖοι, ὃς κατέ. 

ςησὰς ἐπὶ τῆς χώρας τῆς Βαξυλωνίας, Σεδραχ, Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγὼῶ, οἱ ἄνϑρωποι ἐχεῖνοι ἀκ ἐφοξῆ-- 

ϑησάν σοὺ τὴν ἐντολὴν, χαὶ τῷ εἰδώλῳ σου ἐκ ἐλάτρευσαν, χαὶ τῇ εἰχόγι σου τῇ χρυσῇ, ἢ ἔςη- 

σὰς, οὐ «προσεκύνησαν. Τότε Ναδδβχοδονόσορ ϑυμωϑεὶς ὀργῇ προσέταξεν ἀγαγεῖν τὸν. Σεδρᾶχ, 

Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγώ: τότε οἱ ἄνθρωποι ἤχϑησαν πρὸς τὸν βασιλέα. Οὖς χαὶ συνιδὼν Ναξεχο- 
δονόσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς, διατὶ Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, ᾿Αδδεναγὼώ, τοῖς ϑεοῖς με ἃ λατρεύετε, 

χαὶ τῇ εἰχόγι τῇ χρυσῆ, ἣν ἔςησα, οὐ πτροσχυνεῖτε ; Καὶ γῦν εἰ μὲν ἔχετε ἑτοίμως ἅμα τῷ ἀκέ- 
σαι τῆς σάλπιγίος, κὶ σύριγγός τε, καὶ χιϑάρας, σαμξύχης τὲ, καὶ Ψψαλτηρία, χαὶ συμφωνίας," 

χαὶ “παντὸς ἤχου μεσιχῶν, πεσόντες πσροσχυνῆσαι τῇ εἰχόγι τῇ χρυσῇ," ἢ ἔςησα" εἰ δὲ μήγε, 
γινώσχετε, ὅτι μὴ ππροσχυνησάγτων ὑμῶν, αὐϑωρὶ ἐμδληϑήσεσϑε εἰς τὴν κάμινον τῇ πυρὸς τὴν. 

΄ Ν »" Ν 2 ρ, ς “ » ἰο ρ» 9 ’ Ν ΄᾿Ν 

χαιομένην" καὶ ποῖος θεὸς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐχ τῶν χειρῶν μου ; ̓ Αποχριϑέντες δὲ Σεδρᾶχ, Μι- 
“- 3 δ εν β᾿ ρ ΄ ρο 3 ΄ 3᾽ 4 ρῸ ΣΝ ρ 

σᾶχ, ᾿Αδδεναγῶ, εἶπαν τῷ βασιλεῖ Ναξουχοδονόσορ, βασιλεῦ, οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖς ἐπὶ τῇ 
ΕῚ ρ᾿ Ζ 3 9 ᾽’ Ἔ Ν. Θεὸ ΡῈ 2 3 4“ κα Κύ  -͵ » ἣ, δά 9 ᾿ 

ἐπιταγῆ ταύτη ἀποχριϑῆναί σοι. Ἔς! γαρ Θεὸς “ ἐν ἐρανοῖς εἷς Κύριος" ἡμῶν, ὃν φοξόμεϑα, 
ΙΣ 3 3 "» ρ ΄ φ᾿ "»“» ΄ “ ̓  2 ἴω ρ»", 

ὅς ἐς! δυνατὸς ἐξελέσσαι ἡμᾶς ἐκ τῆς χαμίνε τ πυρὸς κὶ τῆς χαιομενης, χαὶ ἐχ τῶν χειρῶν σϑ, 

βασιλεῦ, ἐξελεῖται ἡκᾶς. Καὶ τότε φανερόν σοι ἕςαι, καὶ βασιλεῦ,΄ ὅτι ὅτε τῷ εἰδώλῳ σϑ λα- 

τρεύομεν, ὅτε τῇ εἰχόγι σου τῇ χρυσῆ, ἣν ἔςησας, αὐ προσχυνξμεν. 
ΡΣ ᾽ὔ ἰϑὰ ΝΕ , ἱσρ Ζ΄ 3939. Ὁ 5 ͵ . 3. ΚΝ ΄Ἁ“ δ ΝΜ 2 Ν 

ἐπλήσθη συμ, χαὶ ἡ μορφὴ τ προσώπε αὐτξ ἠλλοιώθη ἐπὶ Σεδρᾶχ, Μισᾶχ, χαὶ Αδδεναγῶ, 

Τότε. Ναξουχοδονόσορ͵ 

χαὶ ἐπέταξε χαῆναι τὴν κάμινον ἑπ]απλασίως, παρ᾽ ὃ ἔδει αὐτὴν χαῆναι" Καὶ ἄνδρας ἰσχυροτάτες 

τῶν ἐν τῇ δυνάμει ἐπέταξε συμποδίσαντας κ τὸν Σεδρὰχ, Μισᾶχ, ᾿Αδϑεναγὼ,΄ ἐμδαλεῖν εἰς τὴν 
χάμινον τῇ πυρὸς τὴν χαιομένην. Τότε οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι συνεποδίσϑησαν ἔχοντες τὰ ὑποδήματα 

αὐτῶν, χαὶ τὰς τιάρας αὐτῶν ἐπὶ τῶν χεφαλῶν αὐτῶν, σὺν τῷ ἱματισμῷ αὐτῶν, χαὶ ἐδλήϑησαν 

ΧΙ], τῆς Βαξυλ.] Βαῤνίομὶς ϑ5γτ. Μεάιοί. 
δεήγας, ΜΩαεὴ δγτ. Μεαϊοὶ. 

ΧΥ. μὲν] α 88. τῇ χρυσῃ]} υἱὲ πηεϊοδείαπι δι] υπρὶτ, ἰτά 
4υοαίις οὐδείυπν ργαπλῖς 1,5 νοοῖθυ5 5υγ. Μοαϊοί. τὴν καιομ.} 

111. Ἐύραννοι μεγάλοι ἐπ᾽] ἐγγαππὶ, πιαρπαίδε φιὶ ἐγ απὲ ἐπ 5.Υ, Σιδρῶχ, Μισὰχ] 
ΔΙεάϊο. τοῦ ἐλϑ.] α ὅυτ. Μεαῖοὶ. “ἡ καὶ ἔρησαν οἱ προσγε- 
γραμμένοι κατέναντι) “(΄ φεῖ ἀπίεα ἀρίεγίρεϊ βία ἡ: οἰ βείεγμπε ἱπ 
κου ῥεῖ ὅϑγυύ. Μεάϊοὶ. Μα]ε χυίάεπ), πῇ φυοά πιειορείυπι {πρρἰεαῖ, 
ἃς πιοηεδῖ ἰἐρεπά. εἴπ 'π Οταοο προγεγραμμένοι. 

ΨΙ. καὶ αὐτῇ τῇ ὡρᾳ] 5. δξ ῥγάριυνξεῖ, εὲ πηείοδοίττι Τὰ ) πη ρὶς, 

ϑγγ. Μεάϊοὶ. τὴν καιομέν.} αγάεπιΐς 5γγ. ΜεάϊοΙ. 
ΝΙ1. τε} , ὅντ. Μαεζοί. Χξ ὁ βασιλεὺς} [εἰ8. δέ Ἀγα πνεῖ, 

εἴ πηεϊοθείιπι δ) υπισὶῖ, ὅγγ. Μεαϊοϊ. κατίν. τότε] ἱπ' εοη ρεδίε 

εις ϑγτ. ΝΜίρ οί. 

ΙΧ. ὑπολαᾷ.} γεῥομκάομίες ϑυτ. Μεάϊο. ξ Ναδ. τῷ βασ.] 
᾿ς. δ, Ῥγωτα τ, οἵ πχεϊοδείυπι ΚΘ) υπρὶῖ, συγ. ΝΘ οΪ, 

Χ. ψαλτ.] εἰ »ια εν ἰὶ ϑυγ. Μααϊοί. 

ΧΙ. ἐμδληϑήσετ.} ἰηγεύξες Δὲ ὅ5γ1. ΜΙ οὶ. 

αν επ!ς ϑυτ. ΝΜ εἀϊο]. 

Ἁ ,ὔ 

τὴν καιομίην) 

ἀνάεπιὶς ϑγτ. ἹΜεάΐο]. 
ΧΥῚ ἡμεῖς} α ϑυγ. Μὲεάϊοὶ. 

ΧΥΠΙΙ. Καὶ τότε φανερόν δοι ἔςαιἿ εἰ ἱκπς πιαπίοδηρι βεὶ Τοτῖ. 
4υὶΐ ρεῦ Βος φοπηπιᾷ τὰς ὁ ρεπε δὰ νεϊθυπὶ ἐχρυηἶ. ὀχ βασιλεῦ 4] 
λα Τοῦ. λατρεύομεν]  αημιαδίημιν Τετῖ, τροσχυνδμ.] αήονα- 

ὀζπμ Ὑο. 
ΧΙΧ, Σεδρ. Μισ. καὶ ᾿Α6δ.} πῶς οἵπὶ ΧΚ ἤἥσπαι 5ντ. Μεαϊοὶ, 

ἐπέταξε] 4 ειαυὶε ϑγγ. ΜεαῖοΙ. 
ΧΧ. τὴν καιομ.} αγάεπεῖς ὅγτ. ΜαρΙοΪ. 

ΧΧΙ. ἐξληϑ.] ἱπλειὲ μιπὶ ὅγγ. Μεάιοὶ. χάμ. ὃς τοῦ τυρὸς 

τὴν καιοα.] )υπαεοηι ἱσμὶς ὃς αγήεπὶὶς. « (ἢς) δυτ. Μεάϊΐοὶ. 

Ἐς 



ΔΑΝΙΗΛΔ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Ο. 
- 

ΚΕΦ. 

χν τοι τὸ τ᾿ λας έ Ἐπειδὴ τὸ πρόσταγμα τ βασιλέως ἤπειγε, χαὶ ἡ τ ἂ 
εἰς τὴν χάμινον καὶ τῇ πυρὸς τὴν Χαιομενῆν. «οἴ ἐν ἕ , ᾿ ὲ 

χάμινος ἐξεκαύϑη ὑπὲρ τὸ πρότερον ἑπ]απλασίως, χαὶ οἱ ἄνδρες οἱ εἰς λα ί 

σαντες αὐτὲς χαὶ προσαγαγόντες τῇ καμίνῳ, ἐνεδάλοσαν εἰ ἽὐΠη: ̓  οὐς “ ! ϑΝ ν ἽΣ 

συμποδίσανϊας τὸς περὶ τὸν ᾿Αζαρίαν, ἐξελϑεσα ᾿ φλὸξ ἐκ τῆς κα
μίνα ἐνεπύρισε ἃ ἐπε εἶδε 

αὐτοὶ δὲ συνετηρήσησαν. “᾿ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀκεσᾶι τὸ βαδιλεὰ ὑμνδντων α
ὐτῶν, καὶ ἑσὼς 24. 

ἐϑεώρει αὐτὸς ζῶντας“ τότε Ναβουχοδονόσορ ᾿ βασιλεὺς ἐὐ αν μαι: καὶ 1 τα καὶ 

εἶπεν τοῖς φιλοῖς αὖὐτϑ, “Ὁ κα ὀχὶ ἄνδρας τρεῖς ἐξάλομεν εἰς μέσον τῷ (δε τ υῤμς ἡμένους . χαὶ 

εἶπον τῷ βασιλεῖ, ἀληϑῶς, βασιλεῦ. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς, ἰδ ἐγὼ ὁρῶ ἄνδρας τεσσαρας
 λε- 2ζ, 

λυμένους ππεριπατᾶντας ἔν τῷ πυρὶ, χαὶ φϑορᾶὰ Π ΕΣ ἐγενήνη ἐν αὐτοῖς, καὶ ἡ ὅρασις τᾶ τε- 

τάρτου ὁμοίωμα ᾿Αγγέλου Θεῶ. Καὶ προσελθὼν ὃ βασιλεὺς πρὸς τὴν οὐρὰν τῆς χαμί
νε χαιο- 26. 

μένης τῷ συρὶ, ἐχάλεσεν αὐτὰς ἐξ ὀνόματος, Σεδρᾶχ;, Μισάχ, Ἀδυεγαγ, " παῖδες τοῦ Θεῖ 

τῶν ϑεῶν τῷ ὑψίςου, ἐξέλθετε. ἐκ τῇ πυρῦς' ὅτως ὃν ἐξήλυον οἱ ἄνδρες ἐχ μέσου τοὺ τσυρύρ. 

Καὶ συνήχϑησαν οἱ ὕπαϊοι, τοπάρχαι, καὶ ἀρχιπατριῶται, χαὶ οἱ φιλοί τὸ βασιλέως, χαὶ ἐσεώ- 27. 

ροὺν τὸς ἀγϑρώπους ἐχείνες, ὅτι ὄχ ἢ σώματος αὐτῶν, καὶ αἱ τρίχες αὐτ 

χατεχάησαν, χαὶ τὰ σαράδαρα αὐτῶν ἐχ ἠλλοιώϑησαν, δδὲ ὀσμὴ τὸ Ἐς ἦν ἐν αὐτοῖς. Ὑπο- 28. 

λαξὼν δὲ Ναξουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς εἶπεν, εὐλογητὸς Κύριος τὰ Σεδραχ, Μισαχ, Αδδεναγὼ, 

ὃς ἀπέςειλε τὸν ΓΑγίελον αὐτῷ, καὶ ἔσωσε τὲς παῖδας αὐτϑ, τοὺς ἐλπίσαντας ἐπ᾿ αὑτον' τὴν 

ρὸ ρὸ 9... ἡἿὟΝ ΝΗ ε ΄ 5 .Ὁ 

ψατο τὸ πῦρ τῇ σώματος αὐτῶν, χαὶ αἱ τρίχες αὑτῶν οὐ 

γὰρ προσταγὴν τῷ βασιλέως ἠθέτησαν, χαὶ παρέδωκαν τὰ σώματα, αὐτῶν Ἔ εἰς
 ἐμπυρισμὸν,΄ 

ἵνα μὴ λατρεύσωσι μηδὲ προσχυνήσωσι ϑεῷ ἑτέρῳ, ἀλλ ἢ τῷ Θεῷ αὐτῶν, Καὶ "" ἐγὼ κρίνω, 29, 

ἕνα πᾶν ἔϑνος, χαὶ πᾶσαι φυλαὶ, καὶ ππᾶσαι γλῶσσαι, ὃς ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸν Κύριον τὸν 

Θεὸν Σεδρᾶχ, Μισαχ, ᾿Αξδεναγὼ, διαμελισϑήσεται, καὶ ἡ οἰχία αὐτῇ δημευϑήσεται, διότι οὐχ 

ἔς, ϑεὸς ἕτερος, ὃς δυνήσεται ἐξελέσϑαι ὅτως. Οὕτως ὃν βασιλεὺς τῷ Σεδραχ, Μισάχ, Δδ- 30. 

δεναγὼ, ἐξουσίαν δὲς ἐφ᾽ ὅλης τῆς χώρας, χατέςησεν αὐτὸς ἄρχοντας" κ ᾿Αρχῆ τῆς Ἐπιςολῆρ' 21: 

Ναξουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς πἄσι τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, χαὶ γλώσσαις, τοῖς οἰκᾶσιν ἐν πάσῃ τί 

γῆ. εἰρήνη ὑμῖν πληϑυνϑείη. Τὰ σημεῖα χαὶ τὰ τέρατα, ἃ ἐποίησε μετ ἘΜΒ ὁ Θεὸς ὃ ὕψιςος, 42. 

ἤρεσεν ἐγαντίον μου ἀγαγ[εῖλαι ὑμῖν, Ὡς μεγάλα χαὶ ἰσχυρά" -- ὡς μεγάλη χαὶ ἰσχυρὰ ἢ βα- 33. 

σιλεία αὐτϑ,΄ ἡ βασιλεία αὖτ, βασιλεία αἰώνιος, ἡ ἐξουσία αὐτῇ εἰς γενεῶν καὶ γενεάν. 

᾿ς ἙΤΟΥῪΣ ὀχτωχαιδεχάτου τῆς βασιλείας Ναξουχοδονόσορ εἶπεν, εἰρηνεύων ἥμην ἐν τῷ οἴχῳ 1. 

μου, καὶ εὐθηνῶν ἐπὶ τῇ ϑρόνου μου" ᾿Εγύπνιον εἶδον, χαὶ εὐλαξήϑην, καὶ φόξος μοι ἐπέπεσεν. 2. 

Ἐπὶ τῆς χοίτης μὲ ἐχάϑευδον, χαὶ ἰδὲ δέγδρον ὑψηλὸν φυόμενον ἐπὶ τῆς γῆς" Καὶ ἡ δρᾶσις αὐτῇ 7.8. 

μεγάλη, καὶ οὐκ ἦν ἄλλο ὕμοιον αὐτῷ. Οἱ χλάδοι αὐτῇ τῷ μήκει ὡς ςαδίων τριάχοντα, χαὶ ὑπο-- 9. 

ΧΧΙΙ. Ἐπειδὴ] φεία ϑγτ. ΜεάϊοΙ. οἱ ἄνδρες οἱ τροχ..] υἱνῖ 1,  ἀὀγαιῖπι ἐδἐ(ξεηβαιην δγζ. Μαεάϊοὶ. δημευϑήσετ.] ἀϊνιρία!ων 51. Με- 

φεὶ ἀεϊοάλὶ μι! ϑγτ. Μεάϊο. ἐνεξδαλ.] ἐπενε όγμπι ἰἸΐοε ὅγτ. Μεάιοἱ. ἀϊοὶ. δυνήσετ.} ο{π! δγτ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΙΨΝ. τὦ καὶ ἐγέν.---ζῶντας] Πεεο εἴ αιιαὲ Ἰὶς ἱπιεηασεης Πὰπὶ ΧΧΧ. βασιλ.] ο βασιλ. 88. 

(Ὁ οδοῖο ἴλτῃ ἴῃ Οταοο τῶν 6 τοχῖι, εἰ Οοάϊος ε)ι5 88 τηεο, φυᾶτη ἴῃ ΧΧΧΙ. κα ᾿Αρχὴ τῆς Ἐπ.] λα ὅ5γτγ. ΜαρΙοί. Ναδεχ.} Ἀς Να- 
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Ψετῆοπε ὅ5γγ. Μοάϊοὶ. [εὰ οδεΐυπι ἴῃ (Ογαςὶβ νοοΐ καὶ πο5 Ρτγθτηϊῆτηι5,.. ὀκεἠοάοποίον, εἰ οοππυδϊι Αἰτείουπη, οἵ βι 'ῃ Οταοῖβ, μοῦ τοῖα πλ ΟΟἸΏ» 

ηὐἷα τα εχειηρίατία ἀϊξτα ἐπὶ ργαπλϊαπς νοοϊθυ5 φυϊθυάδηι δηΐεςε- 

ἀεπίδθυθ. (1ὰ πε 10]. Ὦγπιπὶ τῖσπι ρυσγογαπι) εἴ σοητπυεηϊ οὰπὶ ᾿πὴς 

ῬῈΓ οπιηΐα μας τῶν 6 νετθᾶ, υἵχιε 84 ππετορεΐωπι ροίξ νοσεπὶ ζῶντας. 
Ἡδθεῖ εὐἷπι Εαϊῆο ἢς, “ἐ΄ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τῶν αἰώνων, καὶ ἐγένετο 
δα. εἰ οπτηΐα δάεο {ηΐ (Ὁ εοάεῃι ἔρπο. Ἐτ "ὰ φιοσια μαρεῖυγ ἱπ 
(οά. 88 τηεο, εἰ Νεγήοπε ὅ5γγ. Μεάϊοϊ, κῷ καὶ ἐχὶ] Χὰ ποππε 8ὅγγ0. 
ΜεάϊοΙ. βασιλεῦ] εἴξ πος, 'π Εάϊίοπε, εἰ Οοάϊοε 88 πιεο, εἰ ετ- 
ἤοῃς ὅγγυ. Μεάϊοϊ. δἄΐιυς (Ὁ δζ, πεο ἄσυῃπι ἥπαϊς ἰηίεγνθηϊ: πη ροίξ 
βασιλεὺς ἰπ σοπγηηαῖε εαιεηΐα. 

ΧΧΨ. τιεριπ. ἐν τῷ τυρὶ] εἰ ἀεραπιδείαπίενς ἐπ ἰρ ἧρπε ὅ5γγ. Με- 

ἀἰο]. 
ΧΧΥῚ. τοὺ ὑψίς.] ἐχοεῖβ ὅγυ. Μαάϊοϊὶ. 

ϑγγ. Μεά10]. 
ΧΧΥΊΙ. τὰ σαράξαρα] Μαγαῤαία ὅγτ. Μεάϊοὶ. 
ΧΧΨΤΙ. Κύριος} Τοπιίμης εις ϑ5γτ. Μαεάϊοὶ. 

ϑγγ. Μοάϊο. ἐλπίσαντ.] ἐλπίζοντας 88. 
ΧΧΙΧ. ᾿Αδ6.} εὐ «44. ὅγγτ. ΜΜεάϊοὶ. 

οἱ ἄνδρ.} {11 οἱτὶ 

᾿Αξδ.]7 εὐ “44. 

διαμελισϑήσετ. πιόπι- 
.-- 

τηϑ, 5γγ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΧΙΙ. ὁ ὕψις.} ἐχεοὶμις 5γτ. Μεάῖοὶ. 

ΧΧΧΠΙ. Ως μεγάλα καὶ ἰσχυρὼ} ὧι "ἈΚ ςοπῆπυκῖο πες μαθεῖν, 

αὐ ἄς ἴῃ Οταοὶς, ὅγγ. Μεάϊοὶ. Οὐυοά ποίεϊυς Ργορίεῦ (εαυεπῦδ. 

“- ὡς μεγάλη καὶ ἰσχυρὰ ἡ βασιλεία αὐτξ «] παῖς νεῖθᾶ (υϊδυϑ, 

Ἰίοεῖ ἴῃ ρετοάο σὰπὶ ὃς εὔδπληιτη ςοπίϊηυαῖο πη Πρηαῖδ, Ῥγϑπλ τΠτΩΣ 

ἴῃ τοχῖι ΟΥδοο “Ὁ εἴ πρπυηλ μας ΩΡ] Ἰοϊταγ) α ὅγγ. Μϑάϊοὶ. γενεῶν 

υαἷς.1 (ι]ϊοῖς ἄρπυτη, φυο αἰτετιοἱ νην οἰδυάαϊ, ὅγγ. ἹΜοάϊοὶ. 

1, εἰρην. ἥμ.} φμηπι ἐπ βᾷᾶος εβέπε ὅτ. Μαεαϊοὶ. εὐθηνῶν] εὖ- 

Ἄυνων 88. 
1. ᾿Ἐνύπν. εἶθ.1 ,κ 88. Ομαΐυον 44. οοπιπιαίδυς ἀρυὰ ὙΠροά. 

ΠἿΠ1] ἀρυά τὲς 6 τείροπάεϊ. 

ἍΙΙ. Ἐπὶ τῆς κοίτ. μον} χς ΤῊ. Μἔιερεν εὠδιϊε πιεμπὶ ἢ ὅγτ. ΔΊε- 

ἀἰϊοϊ. καὶ 15} α ὅϑγι. Μεάϊοὶ. 

ΨΙΠ. ἡ ὅρασις} β,αΐπκνα π᾿ τεχῦι, εἴ ἴπ πηδγρὶπε μαροῖ νόοεπὶ 

᾿Οἴαοᾶπι ϑράσις (ςοιταρίαη:, αἱ ρυΐεπι, εχ ὅρασις) 5.1. Μεαάϊοὶ. 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο. 
ΚΕΦΟΙΝ. 

17. 

16. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

΄ ὋΣ» ͵ “ἂμ. ρ Ν “ μ᾿ 
χάτω αὐτὰ ἐσχίαζον πτάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, χαὶ ἐν αὐτῷ τὰ «πετεινὰ τῷ ἀρανδ ἐγόσσευον" ὁ 

. ϑ ἰφ ΝᾺ, ἯΝ ΡΣ ᾿ς . » Ζ΄ ρ [ἦ 4 Ν᾿, ε ὦ» ᾽ . 9 ὍὉ 7 

χαρπος αὑτὰ “πολὺς χαὶ ἄγαϑος, χαὶ ἐχορήγει πτπᾶσι τοῖς ζώοις' “: χαὶ ἡ δρασὶς αὐτῇ μεγάλη, 
ε ν 2) “᾿ ν», : "“, “ ΟΝ, ω ων ρ, ., ᾿ 
ἢ χορυφὴ αὐτϑ ἥγῇισεν ἕως τ ὅρανδ, καὶ τὸ χύτος αὐτῷ ἕως τῶν γεφελῶν, πληρδν τὰ ὑποχάτω 

ρ᾿ 3 ἰα ε:οῶν χες 7 δὰ 3 2 “Ἂν Ν 3 ΄ (θη Ν ἰδὲ 2 ΄’ 

. τὸ οὐρανδ' ὃ ἥλιος χαὶ ἡ σελήνη ἦν, ἐν αὐτῷ ὥχουν καὶ ἐφώτιζον πσπᾶσαν τὴν γῆν. ᾿Εϑεώρουν 
»“ ὦ 3, 2 ΄ 2 “. ρ᾿ [οὐ " ΕῚ ᾿ "ΡΝ »“, 

ἐν τῷ ὕπνῳ μου, χαὶ ἰδὲ “Αγίελος ἀπεςάλη ἐν ἰσχύϊ ἐχ τῇ ὄρανδ' Καὶ ἐφώνησε, χαὶ εἶπεν αὐτῷ, 
2 4“ 5.Ν Ν ’, 3 “ πεῖς Ζ Ν Ξ,.ν Ὁ ε4 2 ς »" ν » 
ἐχχύψατε αὐτὸ, χαὶ χαταφϑείρατε αὐτό' προστέταχται γὰρ ἀπὸ τ ὑψίςου ἐχριζῶσαι καὶ ἀ- 

ΩΝ 2. “ .» Ὁ ᾿» ε7 7 3 2 2} ω “ἉχΧ ὦ . ρο ν νν ἴω ρ᾿ 
. χρειῶσαι αὐτό. Καὶ ὅτως εἶπε, ῥίζαν μίαν ἄφετε αὐτῷ ἐν τῇ γῆ, ὅπως μετὰ τῶν ϑηῤίων τῆς γῆς 

3 μι 4 ΄ « "“ ’᾽ ἉιΝ 5) ΙΝ ρ᾿ ΄ : δ: ν᾿ ἰδὲ Ν ρὸ 9. .Ὁ 2 ἰϑὲ 

. ἐν τοῖς ὄρεσι χῦρτον ὡς βὲς νέμηται. Καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τῇ ἀρανᾶ τὸ σῶμα αὐτϑ ἀλλοιωθῆ, 

χαὶ ἑπ]ὰ ἔτη βοσχηϑὴ σὺν αὐτοῖς. Ἕως ἂν γνῷ τὸν Κύριον τῷ οὐρανδ ἐξουσίαν ἔχειν πσάντων 
“ ρο ἴω ρ“ οἱ ρ ἰγ ΜΝ »" ἴω ρ 

τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ, χαὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ὅσα ἂν ϑέλη “ποιεῖν, πποιεῖ ἐν αὐτοῖς. ᾿Ἑνώπιόν με 
ἐξ φ 9 ς 7 ρῸ ΝΕ 9 ἝΝ 9 ΜΡ 5 [74 τς 9 ἰϑὺ ε ΄’΄ Ν ς λᾶδι 2 "Ὁ  δ0.) ᾿ 

ἐξεχόπη ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, καὶ ἡ χαταφϑορὰ αὐτῇ ἐν ὥρᾳ μιᾷ τῆς ἡμέρας, καὶ οἱ κλάδοι αὐτῇ ἐδόϑησαν 
3 ’Ὄ Ἅ») Ν ς ’ Ν᾿ 3 γΧ4Ὰ7 Ν Ν ᾽ὔ’ ρ ρ᾿ ΕΣ Ν 3 Ὰ, 

εἰς πάντα ἄνεμον, χαὶ εἱλχύσϑη, χαὶ ἐῤῥίφη" χαὶ τὸν χόρτον τῆς γῆς ἥἤσσιε, χαὶ εἰς φυλακὴν 

παρεδόθη, χαὶ ἐν πέδαις, χαὶ ἐν χειροπέδαις χαλχαῖς ἐδέϑη ὑπ᾽ αὐτῶν. Σφόδρα ἐθαύμασα ἐπὶ 
τὅτοις, χαὶ ὃ ὕπνος μὲ ἀπέςη ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου" χαὶ ἀναςὰς τὸ πρωὶ ἐχ τῆς χοίτης μου, 
3 ΄ Ἁ“ς Ν δ 4 »" ρ ΄Ν. Ν ε« Ζ’ γ᾿ ζά »ἘΣΩΩ ς 

ἐχάλεσα τὸν Δανιὴλ τὸν ἄρχοντα τῶν σοφιφών, χαὶ τὸν ἡγάμενον τῶν χρινόντων τὰ ἐνύπνια, χαὶ 
΄ 32 »ν»ε ΝΡ: 2 Νψ Ε ΄ ΄ ρ ΝᾺ ᾽ὔ 39 »" ’ Ἂ,.ϑᾷϑΜ 9 ͵ 

διηγησάμην αὐτῷ τὸ ἐγύπνιον, χαὶ ὑπέδειξέ μοι ππᾶσαν τὴν σύγχρισιν αὐτῇ, Μεγάλως δὲ ἐθαύ- 
ε Ν “- ς ’ δ 2, νΝ Ἔ Ν Ν ζά ΄ "ἝΝ ᾿ 

μασεν ὁ Δανιὴλ, καὶ ὑπόνοια χατέσπευδεν αὐτὸν, χαὶ φοξηϑεὶς, τρόμου λαξόντος αὐτὸν, χαὶ 
.λλ 9 ’ ρ ε »’᾽ ᾿ 9 .»Ὁ 4 ἣν χε λῇ [χά Χά 9 9 ΄ 3 5 

ἀλλοιωδείσης τῆς ὁράσεως αὖτϑ, χινήσας τὴν χεφαλὴν, ὥραν μίαν ἀποϑαυμάσας, ἀπεχρίϑη μοι 

φωνῇ “πραείᾳ, βασιλεῦ, τὸ ἐνγύπγιον τᾶτο τοῖς μισϑσί σε, καὶ ἡ σύγχρισις αὐτῇ τοῖς ἐχϑροῖς σα 

ἐπέλθοι. Τὸ δένδρον, τὸ ἐν τῇ γῆ “πεφυτευμένον, ὃ ἡ ὅρασις μεγάλη, σὺ εἶ, βασιλεῦ. Καὶ 

πάντα τὰ πετεινὰ τϑ οὐρανᾷ τὰ νοσσεύοντα ἐν αὐτῷ, ἡ ἰσχὺς τῆς γῆς, χαὶ τῶν ἐθνῶν, χαὶ τῶν 

γλωσσῶν πτασῶν ἕως τῶν ππεράτων τῆς γῆς, χαὶ πᾶσαι αἱ χώραι σοὶ δουλεύσεσι. "Τὸ δὲ ἀγυ- 
δε Ν ΄ 9 ρ ΝΡ ᾽ὔ’ ρὸ 3 ρ᾿ “ νν ΄ 5» Ὁ 60) ρμ : δῷ 

ψωθῆναι τὸ δένδρον ἐχεῖνο, χαὶ ἐγγίσαι τῷ ἐρανῷ, χαὶ τὸ χύτος αὐτῇ ἅψασθαι τῶν γεφελῶν, 
δ ἊΝ ε ΄ εν ΄ δ 2 ΄ Ὁ.» ΣΝ, ’’ ’ ἴω ρ᾿ 

σὺ, βασιλευ, ὑψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς ἀγϑρώπες, τὰς ὄντας ἐπὶ προσώπου “σάσης τῆς γῆς" 
ε “9. ,ε δί ε ΄ Ν 9 κι ενΝ ΄Ἄ ὃ ὃν ἅ [ΟΥ ὶ Ν Ἄ Ζλῳ "τῷ: ΝΥ 

ὑψώϑη σε ἡ χαρδία ὑπερηφανίᾳ καὶ ἰσχύϊ ὑπὲρ τὰ πρὸς τὸν ἅγιον, χαὶ τὸς Αγγέλδς αὐτϑ' τὰ 
ρω ρῷ ρὸ ρο 25. "5" ρὲ ς ᾿ 7 ρὸ [ΠῚ ρω 

ἔργα σε ὥφϑη, χαϑ' ὅτι ἐξηρήμωσας τὸν οἶχον τῷ Θεξ τῇ ζώγτος ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις τῇ λαδ τῇ 
δ ᾿, . ΡῚ 9 δ. 955 ὔ’ὔ ὄ ἐἷἣΝος ρὸ Υ, » 

ἡγιασμένου. Καὶ ἡ ὅρασις, ἣν εἶδες, ὅτι ἴΑγίελος ἐν ἰσχὺϊ ἀπεςάλη ππαρὰ τ Κυρίου, καὶ ὅτι 
τὸ ρῶ ρ᾿ "" ΄ φΦ 2. Ν Α Ν  ε 

εἶπεν, ἐξᾶραι τὸ δένδρον, χαὶ ἐκκόψαι, ἡ κρίσις τ Θεὲ τοῦ μεγάλου ἥξει ἐπὶ σέ. Καὶ ὁ 
μῶν ἡ ν. 2. 7 ’ ν. 2 Ζ΄ Ψ’ 

ὕψιςος, χαὶ οἱ ἔΑγίελοι αὐτῷ ἐπὶ σὲ χατατρέχουσιν" Εἰς φυλακὴν ἀπάξεσί σε, χαὶ εἰς τόπον Ἐρη-- 
ΡῚ φὸ ρ ρὸ 3 3 3 ’ὕ ς ρω 

μὸν ἀποςελᾶσί σε. Καὶ ἡ ῥίζα τῷ δένδρου, ἡ ἀφεϑεῖσα, ἐπεὶ οὐχ ἐξεριζώϑη, ὁ τόπος τῇ ϑρόνε 
γ Ὰ, ΄ ε ͵7’ Ν 

σου σοὶ συντηρησήσεται εἰς χαιρὸν, χαὶ ὥραν" ἰδοὺ ἐπὶ σε ἑτοιμάζονται, καὶ μαςιγώσουσί σε, 
ΝΜ 3 κς Ν, ὴ ΞΖ" ᾽͵΄. ’ 3 9 φρο Ν 2 ’  “,ωἯοΑῳ,κ“᾽ ᾽΄ μὰ ἴω, 

χαὶ ἐπάξουσι τὰ χεχριμμένα ἐπὶ σέ. Κύριος ζῇ ἐν ἐρανῷ, χαὶ ἡ ἐξουσία αὐτϑ ἐπὶ “σπάσῃ τὴ γῆ. 
ρῷᾷ ρω ρο ͵΄ 3 9 ’ ΄ 

Αὐτοῦ δεήϑητι “περὶ τῶν ἁμαρτιῶν σου, καὶ “πάσας τὰς ἀδικίας σοὺ ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, 
δ΄ 3 7 "“, Ν ΄ ΄ ᾽Ν “ 9 Ζ΄ ἴω ΄ “ “᾿ 

ἐγα ἐπιείχεια δοϑη σοι, καὶ πολυήμερος γένῃ ἐπὶ τὰ ϑϑρίγου τὴς βασιλείας σου, καὶ μὴ κατα- 

: φϑείρῃ σε. Τούτους τὲς λόγους ἀγάπησον" ἀχριδῆρ, γάρ μοῦ ὃ λόγος, χαὶ πλήρης ὁ χρόνος σᾶ. 

Καὶ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν λόγων Ναβουχοδονόσορ, ὡς ἤχουσε τὴν κρίσιν τῷ ὁράματος, τοὺς λόγους 

. ἐν τῇ καρδίᾳ συνετήρησε. Καὶ μετὰ μῆνας δώδεχα ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῶν τειχῶν τῆς πούλεως μετὰ 

“πάσης τῆς δόξης αὐτὸ περιεπάτει, καὶ ἐπὶ τῶν πύργων αὐτῆς διεπορεύετο, Καὶ ἀποχριϑεὶς εἶ εἷ- 

πεν, αὕτη ἐςὶ Βαξυλὼν ἡ μεγάλη, ἣν ἐγὼ ὠκοδόμησα, καὶ οἶκος βασιλείας μου ἐν ἰσχύϊ χράτους 
φο ρ 9 ρ᾿ ΄ μ. . ΄ 3 ΕΣ: 

μου χληϑήσεται εἰς τιμὴν τῆς δόξης μου. Ἔτι τῇ λόγου ἐν τῷ ςόματι τῇ βασιλέως ὄντος, ἐπὶ 

ΙΧ. τὸ κύτος] ἰαρήμιο 5 υΥ. Με άϊοὶ. ὀἐν αὐτῷ ᾧκαν οὔπὶ 44.7 ὅ8γγ. Μεάϊο. ὀ ὡραν] εἰ ἦσγα ὅγγ. Μεαϊοϊ. 

κ 851. Μεάϊοῖ. ἥν] μἷς ροηΐξ πιεϊοδείυπη, εἰ 44. οπιὶτς, ὅτ. Με- ΧΥ΄Ι]. δευλεύσεσι] δελενουδι 88. : 

αἰοὶ. ΧΙΧ. τὸ κύτος] μαἑικο ὅγγ. εαάϊοΙ. ὑπὲρ τὰ α ὑπὲρ 88, 

ΧΙ, ἐφών.} ἐκιμῖε νοσόρε βίαπι ὅγτ. ΜΕΝΟΙ. αὐτό υ11.1 ποῆὴ τῇ ζῶντ.} λα τϑ 88. ; 

ἐχρήτηϊς ὅυτ. Μραϊοὶ. ΧΧΊ. κατατρέχουσ.} ἱποισγομί ὅγτ. Μεαϊοϊ. 

ΧΙ]. τῶν 3ηρ.} τῶν 88. ΧΧΊΙ!. ἀπάξουσί 7 σαάμεο! δγι. Μεαϊοὶ. 

ΧΙΝ. ϑέλῃ] ϑέελει 88. ΧΧΙΠΙ. ἐπὶ πάσῃ] ἐν παση 88. 

ΧΝ, τῆς γ:] Ἔ σαι δοβὲϊε εντς 5γτ. ΜΙ οαϊοί. ἐπὶ τάτοις} ΧΧΙΨΝ. καταφϑείρῃ σε) ἀϊρενάα:, (εὰ [οτῖε. 5: τηοῃεῖ Εὔας 

Μιβεν οπιπία ἧκε ὅγτν. Μεάϊοὶ. ὕπνος μου} κα μὸν 88. τὸν ἄς ἐἰϊῥενἀατγὶς ἰερεπάμπι, δγτ. Μοΐῖοί. 

χοντο) α τὸν 88. ΧΧΝ. τῇ καρδία} εογάε μμο ὅγτ. ΜΜεά]οϊ. 

ΧΥῚ. κινήσας] εἰ πιουεπς ὅγγ. ΜΙ εἀϊοΐ. τὴν κεφ.} -Ἐ μηδ ΧΧΥΤΙΙ. Ἔτιπτ-ῦντ.7 α μας οἱ απ ἐδ ἰητεηασεηῖ ὅ5χγΧΓ. Μεαϊοί. 



᾿ 
] 

ΔΑΝΙΗΔΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο. 

ΚΕΦ, 

Σ ἵπι ἢ νυ πὸ σχεΐη τοῦ οἴκου τῇ Θεδ τοῦ ζῶντος ἠνέχϑ 

ἑςιατορίαν τοῖς φίλοις σου, καὶ ἔπινες οἶνον, χα! τᾶ σχεύη τοῦ χϑη 

3 9 βῬ» 
μν ε “7 

σοι, χαὶ ἐπίνετε ἐν αὕτοις σὺ, καὶ οἱ μεγιςᾶνες σου, Χαὶ Ἰτοντα τα Εἰ ΛΟ τὰ ΧΕ 

Θεῷ τῷ ζῶντι οὐχ εὐλογήσατε, χἂι τὸ πνεῦμά σὰ ἐν τῆ χειρὶ 

᾿ ; Ν ᾽ », 2 2Ξ.Ν 5 Ψ » “Ὁ 

αὐτῷ. χαὶ τὸ βασίλειόν σου αὐτὸς ἔδωχέ σοι, “- χαὶ οὐχ εὐλόγησας αὕτον ὃδὲ ἤνεσας αὐτῷ, 
3 

» 7 Ε 7 ε Ζ΄ 

᾿ ΄ ᾿ ἢς. ἠρί . ρόγος σου τῆς βασιλείας. ΑἈπολῆγει ἢ βασιλεία 56. 2.. 

τὅτο τὸ σύγχριμα τῆς γραφης, ἠρίϑμηται δον θΡ συ, ᾿ ΟΕ» ᾿ Ἷλε ᾿ 

σα" Συντέτμηται, χαὶ συντετέλεςαι. Ἢ βασιλεία σε τοῖς Μηόοις χα! τοῖς "λεῤσαὶς Οἱ ὅται!, Τότε 48. 20, 

" 
“ 7 "- ΄ »“- ΄ )» μ“᾿ὶὄ 

Βαλτάσαρ ὁ βασιλεὺς ἐγίδυσε τὸν Δανιὴλ πορφύραν, καὶ μανιαχήὴν χβῦσεν περιέϑηχεν αὐτῷ, 

β 
2 ρ“ ΄ 2. " Ν Ἀ ͵΄ , μ᾿ 

καὶ ἔδωχεν ἐξουσίαν αὐτῷ τῇ τρίτου μέρους τῆς βασιλείας αὐτ. Καὶ τὸ συγχριμὰ ἐπῆλϑε 30. 

» ρ᾿ ᾿ 7 δισ"" Ἷ ΙΝ ων ΄ ΟΝ 3 4.) τὸϊ 7 ν 

Βαλτάσαρ τῷ βασιλεῖ" καὶ τὸ βασίλειον ἐξήρται ἄπο τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐδὸ ᾿ ς Μήκνοις καὶ 

ε [δὲ ΄ 4 

τοῖς Πέρσαις. Καὶ ᾿Αρταξέρξης ὃ τῶν Μήδων “παρέλαξε τὴν βασιλείαν, χαὶ Δαρεῖος “πλήρης 3ι. 

ρ9 ρ 3 ϑ ’ὔἢ 

τῶν ἡμερῶν, καὶ ἔνδοξος ἔν γήρει. 

ς 9. 7 ΄ Ν ἴδ Ὡ 

χαὶ ηνεσατε “παντὰᾶ τᾶ εἰ ωλαᾶ τὰ χειρο- 
ὁ 

’ ρ 3 7 - ρο 

ποίητα τῶν ἀνθρώπων, χαὶ τῷ 

ΚΕΦ, 
Υ]. 

: ν» ᾿ ὁ ος ᾿- ΡῈ 7 » " ν. ᾽» )" 

ΚΑΙ χατέςησε σατράπας ἐχατὸν εἴκοσι ἑπ]ὰ ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ. . Καὶ ἐπ᾿ αὐ- 1. 2. 

΄ μ᾿ - . ν. ͵» χὰ ρ Ν 9 ρο 1 Ν ΄ ΕΝ 

τῶν ἄνδρας τρεῖς, ἡγουμένξς χὐτῶν. χαὶ Δανιὴλ εἷς ἦν τῶν τριῶν ἀνδρων, Ὑπὲρ ππᾶντας ἔχῶν 3. 
Ν ’ ΄ ΄:ἦς ΄ "..ΝνἉἍ»ἢ» Ψ 

ἐξουσίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ. Καὶ Δανιηλ ἦν ἐνδεδυμένος πορφύραν, καὶ μεγὰς Χαι ἔνδοξος ἔναντι 

; ᾿ 
“ 9 Ἕν Ν Ν. ρ Ω 9 9 γε 

Δαρείε. τῷ βασιλέως, καϑότι ἦν ἔνδοξος, καὶ ἐπιςήμων, χαὶ᾿ συνετὸς, χαὶ πνευμα ἄγιον ἐν αὐτῷ 
ε 3 

Τότε ὁ βασιλεὺς ἐξουλεύ- 
Ν Ν ΄΄ » ἣΝ ΄ 

χαὶ τὰς δύο ἄνδρας, ὃς χατέξησε μετ 
3 ρ 

7 ρὸ 7 ᾿ ΕΣ 

 χαὶ εὐοδέμενος ἐν ταῖς πρραγμᾶτειαιίς τὸ βασιλέως, αἷς ἐπρᾶσσε. 

᾿»“ Ν ὃ. δ 7 ἰω 7 9 »" 

σατο καταςῆσαι τὸν Δανιηλ ἐπὶ πᾶσης τῆς βασιλείας αὐτδ, 
3 ε ΄ ν 3 ε ἈΝ ἊΝ Ν δ 

αὐτϑ, χαὶ σατράπας ἑχατὸν εἴχοσι ἑπ]ά. ὍΟτε δὲ ἐξελεύσατο ὁ βασιλεὺς χαταςῆσαι τὸν Δανιήλ 
Ν ϑ ΄ 3 ε »᾿ 4 ’ὔ ’΄ 

ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτῇ, τότε βελὴν καὶ γνωμὴν ἐδελεύσαντο ἐν ἑαυτοίς οἱ δύο γεαγίσχοι, 4 

Πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, ἐπεὶ ἐδεμίαν ἁμαρτίαν, οὐδὲ ἄγνοιαν ηὕρισχον κατὰ τοῦ Δανιῆλ, περὶ ξ. 

ἧς χατηγορήσουσιν αὐτὸ πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ εἶπαν, δεῦτε εήσωμεν ὀρίσμον κἂν ἜλΡΤΩΝ στ 

πᾶς ἄνσρωπος ἐκ ἀξιώσει ἀξίωμα, χαὶ ἃ μὴ εὔξηται εὐχὴν ἄπο σαντος δε ἕως ἡμερῶν τριάς 

κοντα, ἀλλ᾽ ἢ παρὰ Δαρείου τῇ βασιλέως" εἰ δὲ μὴ, ἀποθανεῖται" ἵνα ἡτ]ήσωσὶ τὸν Δανιηλ 

ἐγαντίον τῇ βασιλέως, χαὶ ῥιφῇ εἰς τὸν λάκχον τῶν λεόντων. 

χεται, χαὶ δεῖται Κυρίου τὸ Θεᾷβ αὐτοῦ τρὶς τῆς ἡμέρας. 
’΄ ε Ν 

ἐχεῖνοι, καὶ εἶπαν ἐναντίον τ βασιλέως" Ορισμο 

Υ ε Ν ΄ 

Ἤ δεισαν γὰρ ὅτι Δαγιὴλ προσεῦ- 

Τότε προσήλθοσαν οἱ ἄνψρωποι 6. 
΄Ν Α͂ 39 7 Ὡ ρ Ψ 9 Δ ΩΝ 

ν χαὶ ςἄσιν ἐςήσαμεν, ὅτι σᾶς ἄγύρωπος, ὃς ἂν 7. 

3 ᾽΄ ᾽ὔ 
“ὦ ε ἰδ ’΄ 3 8 ἡ Ν 

εὔξηται εὐχὴν, ἢ ἀξιώση ἀξίωμά τι «παρὰ παντὸς ϑεξ ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλ ἢ “παρὰ 

ΡῈ : 
ἰωὰ ᾿ Ν᾿ Ψ ε Ν, φ᾿ 

Δαρείου τῇ βασιλέως, ῥιφήσεται εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. Καὶ ϑὅτως ὁ βασιλεὺς Δαρειος 9. 

“2 
ἃ » 3 8 . ’ Μ 2 

ἔςησε, καὶ ἐκύρωσεν. ᾿Επιγνοὺς δὲ Δανιὴλ τὸν ὁρισμὸν, ὃν ἐςησε κατ αὐτ, ϑυρίδας ἤνοιξεν ἔν 

9. » 
9 3939 "»" 5", ρο ς ’ Ν 

τῷ ὑπερῴῳ αὐτϑ χατέγαντι Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἔπιπ]εν ἐπὶ ττρόσωπον αὐτὰ τρίς τὴς ἡμεβᾶς, χαϑὼς 

ΐ ΄ 3 ἐΝ 9 ρ “. » “,., » ΝΝ -ς Ὰ 2. δ 9 “ 

ἐποίει ἔμπροσϑεν, χαὶ ἐδεῖτο. Καὶ αὐτοὶ ἐτήρησαν τὸν Δανιὴλ, χαὶ χατελάξοσαν αὑτὸν εὐχο- 

᾿ . “,.εἽ7 » ς ᾿ς ΄ 5 7 ω κ Νν Φ 

μενὸν τρὶς τῆς ἡμέρας χαϑ᾽ ἑκάςην ἡμέραν. Τότε ὅτοι οἱ ἄνθρωποι ἐγέτυχον τῷ βασιλεί, καὶ εἶπαν, 

ρϑ [ἢ 9 Ν Φ ρ 3, ἐ 4 ΙΝ ν, 9 Χά 3 ΄ 

Δαρεῖε βασιλεῦ, οὐχ, ὁρισμὸν ὡρίσω, ἵνα σας ἄνϑρωπος μὴ εὔξηται εὐχῆν, μηδὲ ἀξιώση ἀξίωμα 

οὖν» ε ρὸ ΡῚ ρ᾿ 92 ." " 7 3 ΝΝ 

παρὰ παντὸς ψεᾶ ἕως ἡμερῶν τριάχοντα, ἀλλὰ “παρὰ σξϑ, βασιλεῦ, εἰ δὲ μὴ, ῥιφήσεται εἰς τὸν 

᾿Ὁ Ν ε ρῶ » Ν “-.«εε 

χάχχον τῶν λεόντων; ἀποχριϑεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτοῖς, ἀχριδὴς ὁ λόγος, χαὶ μενεῖ ὁ ορίσ- 

᾽’ ΄-, - 5 »ν» ϑ ΄ ΄. ρ ᾽’ - ρ δό Φ Ὗ λλ σ τὸ 

μός. Καὶ εἶπον αὐτῷ, ὀρκίζομέν σε τοῖς Μήδων χαὶ Περσὼν ὀόγμασιν, ἱνὰ μὴ ἀλΛΟΩ ἧς 
Ν 6 

ρὸ 7 9 Ν Ν, 

πρόσταγμα, μηδὲ ϑαυμάσης πρόσωπον, χαὶ ἵνα μὴ ἐλατ]ώσῃς τι τῶν εἰρημένων, ἀλλα Χᾶι Χο- 
ἴω 

7 Ν » ἂς ϑ .ϑ 9 ρο ς 

λάσης τὸν ἄνθρωπον, ὃς ὃχ ἐνέμεινε τῷ ὁρισμῷ 

11- 

12: 

ΗΝ Ἄ Ν ΄ 

τότῳ. Καὶ εἶπεν, ὅτως “ποιήσω χαϑὼς λέγετε; 

ΧΧΙΙΠΠ. τὰ εἴδωλα] ,ιαἰρεηα ϑγτ. Μεάϊοί. 
δαῦοῖ ἤἥπε ἤφῃο 50ζ. ΝΜίβιοί. 

ΧΧΝΙΙ. σου] ὑ] οὶ ἄρπυπι ἤπαὶς, φυλῇ ἄσπυπι αὐὐ ΑἸϊτετ οἱ 
δυῖ ΟΕ ργαςεῆιηει, 88. 

ΧΧΝΊΤΙΙ. συντετέλεςαι. Ἡ βασιλεία σε τοῖς Μήδοις) συντετε- 
λεγαι ἡ βασιλεία σον" τοις Μηδοις 88. ὅγε, Μεάϊοϊ. 

σι, χαὶ ἐκ εὐλόγ.} Υ. κατηγορήσουσ.] ἀεςμίανεπὶ 50. οι ιοὶ. 

εὐγαπὶ κορὸ ϑυγῖ. ΝΜ άϊοὶ. 
εαγείμν ὅγγύ. Μεάϊοὶ. 

ΨΙ1. ἀξίωμά τι] ρειίείοπε (ᾳυδῆ ὠξιώματι Ἱερογεῖγ) 5. ΜΙεάϊοί. 

9.5] τοῦ ϑεου 88. ῥιφήσετ.} ργο)ιοίαμν ὅγγ. Μοαϊοί. 

τρὺς τὸν βας.} 

προσεύχεται καὶ δεῖται] ο'ατεῖ οἱ ἄοῤγέ- 

ΧΧΧΙ. Καὶ Δαρ.] Πἷο ἱπεϊρῖς ποναπὶ {εξτιοπεπι 88. 

1. ἕκατ. εἶκ. ἐπα] σεπέμπε υἱρὶπεὶ τϊθυετε τοῖς ὁ νἱἀεῖαν Ηϊει. 
111, συνετὸς] συνεσις 88. “ὦ καὶ εὐοδάμενος ἐν ταῖς τραγ- 

ματείαις τὸἪ βασιλέως, αἷς εἰ ῥνοίῥενε ἀρεῦαε “Ὁ ἵπ περοι δὲς γερὶτγ ἡ 

μα ΟΥΓ, ΝΙςἀϊοὶ. 

ΨΙΠ. ΕἸ ρεν(ιαίεγεπε γερὶ, μὲ οοηβίμιογεῖ ἤαης ἰεβεπι, εἰ ποπ ἐπήπιτν 

ἐαγεὶ ἐπι, φμία πονεγαπὶ φμοΐ Ῥαπίεὶ ογαγεὶ, εἰ ἀεργ ἐσ αΓΕΙΉΤ [67 ἐπ αἷσι, μ! 

ε τρῶς βεγαφεγείμις σον ατα τέρεν Εἰ ῥ᾽) σατο ἷπ ἰασηπι ἰροημπι ϑγγ. Με- 

ἀϊοὶ. Ηεςς εχ ὁμοιοτελευτῷ, αἵ νἱάεταγ, ἴῃ τεχῖι Οὐσδθςο ΟΠ ΠᾺ ἕμπῖ. 

ΧΙ]. ἀποκρ. δὲ] α δὲ 88. ὁ ὁρισμ.} εκ ὅγτ. Μεάϊοϊ. ἀλλά 

καὶ κολ.] δὲ ρνπῖας ὅγγυ. Νβαϊοὶ. τί] α ϑνγ. Μαεάϊοὶ. ὃς οὐκ] 

φείζηπφμε ποι ὅγτ. ΝΜΙςἀϊοὶ. 



ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο 

12. 

14. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

28. 

24. 

Ν Ψ ΄ Ὁ Ν ΨΨὉ Ν ὦ ΄ “. “. χαὶ ἐφῆχε μοι τῶτο. Καὶ εἶπαν, ἰδὲ εὕρομεν Δανιὴλ τὸν φίλον σου εὐχέμενον χαὶ δεόμενον τοῦ 
7 “Φ ἴω] ΡῚ [ω] ρὸ φ ΄ ςς 

ς ἡ προσώπου τὰ Θεδ αὕτου τρὶς τῆς ἡμέρας. Καὶ λυπέμενος ὁ βασιλεὺς εἶπεν διφηναι τὸν Δανιὴλ 
3 Ν ’ ρ , Κὅ 2 3 39 ΡὉ ε εἰς τὸν λᾶκχον τῶν λεόντων, χαταὰ τὸν ὁρισμὸν ὃν ἔςησε κατ᾿ αὖτΒ. Τύτε ὃ βασιλεὺς σφόδρα 

3 ξ΄ »)»)5ι΄ᾷνΝΝ ΟῚ 7 ,ρ" ΣΝ Ἢ ρο ρ "““ κα. 

εἐλυπήση επὶ τὸν Δανιὴλ, χαὶ ἐξοήϑει τῇ ἐξελέσϑαι αὐτὸν ἕως δυσμῶν ἡλίου ἀπὸ τῶν χειρῶν τῶν 
᾽΄ ἥ ᾽ς ΡῚ 7 φώ ΕῚ ρΦ 

σατράπων. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐξελέσθαι αὐτὸν ἀπ᾿ αὐτῶν. ᾿Αναξοήσας δὲ Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς 
ἰοὰ φὼ ΄ ρ᾿ ἰϑ 3 φῸ 

εἶπε τῷ Δανιήλ, ὁ Θεός σου, ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελοχῶς τρὶς τῆς ἡμέρας, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε ἐχ 
Ἁ ρ᾿ ΄ {γ4 δι ΄ 7’ ΄ 9 ΄ “ 4 Ὰ 

χειρὸς τῶν λεόντων ἕως πρωὶ σϑάῤῥει. Τύτε Δαγιὴλ ἐῤῥίφη εἰς τὸν λᾶχχον τῶν λεόντων. Καὶ 
9 », ΄ Νν 9 ρ ΝΟΣ 9 ἰϑι 

ἠγέχϑη λίϑος, χαὶ ἐτέϑη εἰς τὸ ςόμα τῇ λάχχου, χαὶ ἐσφραγίσατο ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ δακτυλίῳ 
ς “" Ν..» φ ᾿ ΄ ρ᾿ ΄ 9 ὦ Ὡ; Ν » 3 9 ,." 2 Ὅς Ν ἉΆἉΞ «( 

ἑαυτᾶ, χαὶ ἐν τοῖς δαχτυλίοις τῶν μεγιςάνων αὐτϑ, ὅπως μὴ ἀπ᾽ αὐτῶν ἀρϑῆ ὁ Δανιὴλ, “-- ἢ ὁ 
Ν ὃ ΧΝ 9 ’΄ 3 ως ’ “4 γέ ς “; « ῪΗς 9 εἴ ΄ 3 μὰ 

βασιλεὺς αὐτὸν ἀνασπάση ἐκ τῇ λάκκου. Τότε ὑπέςρεψεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὰ βασίλεια αὐτοῦ, 

καὶ ηὐλίσθη γνήςης, καὶ ἦν λυπέμενος περὶ τῇ Δανιήλ' τότε ὁ Θεὸς τϑ Δανιὴλ, πρόνοιαν πσοιᾶ-- 
9. » 3 ᾽;ὔ Ἂν ’΄ ἰν ΄ ΄ 9 ’ ρ ΄ ΝΜ 

μένος αυτᾶ, ἀπεχλείσε τὰ ςοματοα Τῶν λεόντων, χαὶ ὃ “π“αρηνωχλησὰν τῷ Δαγιῆλ. Και ὁ βασι-- 
ἣν »“ » δ. Ν ' 7 2 ε [οι Ν ᾿ Ν Ν κ-. Σιν 

λεὺς Δαρεῖος ὡρϑρισε πρωΐ, καὶ π-αρέλαξε μεθ ἑαυτϑ τοὺς σατράπας, καὶ πορευϑεὶς ἐςὴ ἐπὶ 

τϑ ςύματος τῇ λάχκου τῶν λεόντων. Τότε ὁ βασιλεὺς ἐχάλεαε τὸν Δανιὴλ φωνῇ. μεγάλη μετὰ 

χλαυῦμβ, λέγων, ὦ Δανιὴλ, εἰ ἄρα ζῆς, χαὶ ὁ Θεός σδ, ᾧ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, σέσωχέ σε ἀπὸ 
φρο ΄ ας ϑ 9 ΄ ΄ ΄ ἯΝ 9 ᾿' ἰδὲ ΄ ΄-α " ᾿ φ 

τῶν λεόντων, χᾶι οὐχ ἡχρείωχᾶν σε: Τότε Δανιὴλ ϑπήχουσε φωνὴ μεγάλη, χαὶ εἰπεν, βασιλεῦ, 
» σΝ ΝΖ ΄ ε ΟΝ ΣΝ ᾿ ΄ 5. ω ΄ Ξ.,Ν ες 7 2 
ἔτι εἰμὶ ζῶν" Καὶ σέσωχέ με ὁ Θεὸς ἀπὸ τῶν λεόντων, χαϑ᾿ ὅτι διχαιοσύνη ἐν ἐμοὶ εὐρέϑη ἐναν- 

’΄ 5» Ὁ ΝΜ 32 ΄ Ἅ, ρ» ἰϑιι 3 »Ἤ) » ε ’΄ ς᾽, 9 9 ’ Ν »μ»,μ»Ρ»» 

τίον αὖτε, χαὶ ἐναντίον δὲ σβᾷ, βασιλεῦ, ἔτε ἄγνοια, ὅτε ἁμαρτία εὑρέθη ἐν ἐμοί: σὺ δὲ ἤχεσας 
2 ΄ ΄ ρ. : δ ΨΜἷ53836ς6 ’ 2 Ν ’ " ΄ 4 3 ΄ ή 

ἀγϑρώπων -«ἰλαγώντων βασιλεῖς, καὶ εῤῥιψάς με εἰς τὸν λᾶχχον Τῶν λεόντων εἰς ἀπωλείᾶν. Τοτε 
΄ ινδοὶ ε ’᾽ ἉΗ ἐν ΗΝ Ν ε 3 7 9 ».Ὁ ε ΄ 

συνήχϑησαν πᾶσαι αἱ δυνάμεις, καὶ εἶδον τὸν Δανιὴλ, ὡς οὐ πσαρηνώχλησαν αὐτῷ οἱ λέοντες. 
Τότε οἱ δύο ἄνϑρωποι ἐχεῖνοι οἱ χαταμαρτυρήσαντες τῷ Δανιήλ, αὐτοὶ, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν, 

΄ “Ἴ ΄ 9 ,.Ὁ" 9354 (7 ρὸ ΄ ΄-" ε ’ὔ; 9 ΄ ᾿ 3 Ν ᾿ Ν ΔΨ ᾿, 

χα! τὰ τεχνὰ αὐτῶν, ἐῤῥίφησαν τοῖς λέουσι, χαὶ οἱ λεογτες ἀπέχτειναν αὐτᾶς, καὶ ἐἔσλασαν τὰ 
» 46 3 ΄ ρω 32) - ων δὲ 354 ΄᾿" ᾽ ΄ς ’ ρ 3 βο 

ὁςὰ αὐτῶν. Τότε Δαρεῖος ἔγραψε πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι, χαὶ γλώσσαις, χαὶ χώραις, τοῖς οἰχοῦσιν 
. 3 ΄ ,“ »" » ΄ ΄ εν» . ει» 2 » : ἌΦΥ ΝΜ 
ἐν πιάση τῇ γῇ αὐτϑ, λέγων: Πάντες οἱ ἄνθρωποι, αἱ οντες ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, ἔξωσαν προσ- 

[ωἡ Ν ΄ ἢ ρ᾿ μο ρ ΄ Ξι᾽νΝ  -9 Ν ΄ Ἷ ἯΝ ἣν 3 Ὺ΄ς 

χυγᾶντες καὶ λατρεύοντες τῷ Θεῷ τοῦ Δανιήλ’ αὐτὸς γάρ ἐς! Θεὸς μένων, χαὶ ζῶν εἰς γενεᾶς 
γενεῶν ἕως τὰ αἰῶνος. Ἐγὼ Δαρεῖος ἔσομαι αὐτῷ «προσχυνῶν χαὶ δουλεύων “πάσας τὰς ἡμέρας 

γ . ,ἷχ] “- ΄ » Ἀ7 »" ε » ΄ ς . ." Ἀ Ν 
μου" τὰ γὰρ εἴδωλα τὰ χειροποίητα οὐ δύνανται σῶσαι, ὡς ἐλυτρώσατο ὁ Θεὸς τοῦ Δανιὴλ τὸν 
“Δανιήλ. Καὶ ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ" “«- χαὶ Δανιὴλ χατεςἄϑη 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Δαρείε"΄ χαὶ -“Κύρος ὁ Πέρσης ππαρέλάξε τὴν βασιλείαν αὐτᾷ, 

Ν, 

ΕΤΟΥΣ πρώτου βασιλεύοντος Βαλτάσαρ χώρας Βαθδυλωνίας, Δανιὴλ ὁραμα εἶδε πσαρὰ χεφα- 
Ν .Ν ρ“ ᾽ ρ ". 6 " ; 3 ΄ 3 Ὄῆ 

λὴν ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτῶ" τότε Δανιὴλ τὸ ὅραμα, ὃ εἶδεν, ἔγραψεν εἰς κεφάλαια λόγων. Ἐπὶ 

τῆς χοΐίτης μου ἐθεώρουν χαϑ' ὕπνους γυχτός" χαὶ ἰδὲ τέσσαρες ἄγεμοι τοῦ οὐρανϑ ἐνέπεσον εἰς 

τὴν ϑάλασσαν τὴν μεγάλην. Καὶ τέσσαρα ϑηρία ἀγνέξαινον ἐκ τῆς ϑαλάσσης, διαφέροντα ἕν 
ΝᾺ, ἂν " Ν δὰ ε ἃ, Ζ΄ δ ὦ . ε υς 9 ἡμέ, ἜΝ 4 Φ, Ψ 9 (λ '᾿οὌ. 

παρὰ τὸ ἕν" Τὸ πρῶτον ὡσεὶ λέαινα, ἔχουσα “πτερὰ ὡσεὶ ἄετδ" εὐεώρουν ἕως ὁτου ἐτίλη τὰ 
Ἂς 9 ν"Ὁ εαεμα͵.Ὲμ»ν 3 Ἁ, ρο βο ἝΝ δὼ 9 δ ͵’ ϑ Χο Ν᾿, 3 9 ᾽ δί 

πτερὰ αὐτης, χαὶ ἤρϑη ἀπὸ τῆς γῆς, χαὶ ἐπὶ ποδῶν ἀνθρωπίνων ἐςάϑη, χαὶ ἀνθρωπίνη χαρδία 
9. 8 ν».0 ῷ ὮΝ ϑ ωοὩ"ς Ὁ ᾽ ς ΄ » 4 : 9 Ν Ἴ͵ἼεΝνΝ ρο 

ἐδόϑη αὐτή. Καὶ ἰδὲ μετ΄ αὐτὴν ἄλλο σηρίον ὁμοίωσιν ἔχον ἄρχου, χαὶ ἐπὶ τῇ ἐνὸς παλευροῦ 
Ζ ΤΆ ΡῚ ρο 7 39 ὍὉ 4 9, ϑο. “ἢ; ", Φ “3 

ἐςάϑη, καὶ τρία πλευρὰ ἦν ἔν τῷ ςύματι αὐτῆς καὶ ἐν μέσῳ ὀδόντων αὐτῆς" χαὶ οὕτως εἶπεν, 
9 4 ΄ ΄ 4 ᾿ς Ἃ ἰϑε Ὁ) 4 5. ’΄ 4 ς Ν, ΄ ἃ 

ἀνᾶςα, χατάφαγε σᾶάρχας πολλὰς. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐϑεωροῦν ὕσηρίον ἄλλο ὡσει “«“αρύδλιν, 

ΧΙΙΠ. τῷ τροσωπ.} ἐπ εοηξρεῦία ϑυτ. Μεάϊοὶ. . ΧΧΝΙ]. δουλεύων) μγυΐεπε εἰ ϑγγ. Μεαίοὶ. 

ΧΙΝ. Καὶ λυπέμ.-τκατ᾽ αὐτῷ Ὲ Ιτοπιπὶ ΕΡίσταρμδ ἐεξιϊοπὶς νἱάε- . ΧΧΝΊΙΙ. σρὸς τὸ γέν.} πηᾶγρο “ἡ ραίνε: ϑγτ. ΜεάΙοϊ. 

ἴγ οὐπλ (εχ τῶν 6 (οἰ ΠΗ͂Σ. ἔρησε) βαιίκενμπε ὅγγ. Μεαϊΐοὶ. ! 

τὸν Δαν. 23] τω Δαν. 88. ᾿Π1, Βαλτάσαρ] Βαϊιαγαν ὅ5γτ. ΜΜεαϊοὶ. χωρ. Βαδυλ.} μιβεγ 

ΧΥΙΙ. εἰς τὸ ςόμα] λιβεῦ ος ὅγτ. ΜεάϊοΙ. ἐν 1", 2.1] ποῦ εχ γσερίοπεπι ἴευυ ὃ Βαὀγίοπί. ὅγτ, ΜΜΕαΙοΙ. χεφαλ.) - ἔμισι ὅγυ. Με- 

Ῥυ της ὅγγ. Μεαϊοί. αἰο]. -" τ ἐν 

ΧΨΠΠ. ποιόμενος} ἀαόεης ὅγτ. ΜαάϊοΙ. 11. καϑ᾽ ὕπνες) ἱπ σιπο δγτ. ΜΕάΙοΙ. τε δρ.} α 5γγ. Μεαϊοὶ. 

ΧΧ. λατρεύεις] συ λατρ. 88. ΠΙ|. Καὶ 15] εἰ δες δγι. Μεάϊοϊ. παρὰ τὸ ἕν] αὖ αἱϊα ὅγτ. 

ΧΧΙ. ἐπήχουφε) τοφροκϊε ὅ5γτ. ΜΜεάϊοὶ. Μεαϊοὶ. πὰ ΝΝ 

ΧΧΙΙ, ἐναντίον αὐτῇ α 88. καὶ ἔῤῥιψ.} α καὶ, (δὰ {πρρίενῖς ν, κι ἐν μέσῳ ὀδόντων αὐτῆς “1 ἈΚ ἦι πιεάίο ἀεπίέαπι νι 5γύ. ΜΕε- 

Ἑάϊίογ, ὅ5γγ. Μεάϊοὶ. ἀϊοὶ. 

ΧΧΨ. γλώσσ. καὶ χώρ.] γερίοπίδμε εἰ Πϊπρεῖς 5γγ. Μεάίοί. ἘΝ 
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π- ΕΝ 2 τ-τῦ τσ 

τορι τν τα τ- πον .ώ-- 

ΔΑΝΙῊΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Ο. 
Κηφ. ΜΗ, 

ὶ Σ τέ ἐπέ Κρ ρα αὶ τίσσαρες χεφαλαὶ τῷ ϑηρίῳ,. Μετὰ δὲ ταῦ 

καὶ πτερὰ τέσσαρα ἐπΈΤΕΙΝΟΥ ἐπάγω αὐτῷ, καὶ τεσσᾶρες χεῷ 5 ϑηρίῳ.. ταῦτα 1. 

ς τος ᾿ν κε “2 », δ΄ ς Ζιον, ἄ, ὁ χῷ 

ἐθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς γυχτὸς ϑηρίον τέταρτον φοξερὸν, χῶὶ ὁ φίξος αὐτῇ ὑπερῴέερων ἰσχύϊ, 

ἔχον ὀδόντας σιδηρᾶς μεγάλους, ἐσθίον χαὶ χοπανίζον, χύχλῳ τοῖς ποσὶ χαταπατξν, διαφόρως 

΄ 

χρώμενον παρὰ “πάντα τὰ πρὸ αὐτὸ ϑηρία" εἶχε δὲ κέρατα δέκα, Καὶ βουλαὶ πο
λλαὶ ἐν τοῖς 

χέρασιν αὐτῇ. Καὶ ἰδοὺ ἄλλο ἐν χέρας ἀγεφύη ἀναμέσον αὐτῶν
 μικρὸν ἐν. τοῖς χέρασιν αὖτξ, χαὶ 

τρία τῶν κεράτων τῶν «πρώτων ἐξηράνθησαν δ αὐτϑ' χαὶι ἰδοὺ ὀφϑαλβρι, ὥσπερ ὀφϑαλμοὶ ΕΝ 

ϑρώπινοι, ἐν τῷ κέρατι τότῳ, χαὶ ςόμα λαλδν μεγάλα, - 
καὶ ἐποίει πύλεμον πρὸς τς ΓΕ

, 

Ἐϑεώρεν ἕως ὅτε ϑρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐχάϑητο; ἐχϑνεπείειλν ὡσεὶ χιόνα, καὶ 

τὸ τρίχωμα τῆς κεφαλῆς αὐτῇ, ὡσεὶ ἔριον λευχὸν χαϑαρόν" ὁ ϑρόγος ὡσεί φλὸξ πυρὸς, »: τροχοὶ 

ρ " 
Ν ὃν χ4 

αὐτῷ πῦρ καιόμενον. Ποταμος πυρὸς ἔλχων 
Ν, 7 2 90 

χαὶ ἐξεπορεύετο κατα τορόσωπον αὐτὰ ποταμὸς 

πυρός" χίλιαι χιλιάδες ἐθεράπευον αὐτὸν, χαὶ μύριαι μυριάδες Ὁ  Ξ|: ΣΕΈσΆ) αὐτῷ, καὶ κριτής 

ριον ἐχάδισε, χαὶ βίδλοι ἠνεῴχϑησαν. ᾿Εϑεώρουν Τ0ῚῈ τὴν φωνὴν τῶν λόγων τῶν με
γάλων, ὥ; 

τὸ χέρας ἐλάλει" ϑεωρῶν ἤμην, χαὶ ἀπετυμπανίσϑη τὸ ϑηρίον, χαὶ ἀπ λετῦ τὸ σώμα αὐτὰ, χαὶ 

ἐδόθη εἰς χαῦσιν πυρύς. Καὶ τοὺς χύχλῳ αὐτῇ ἀπέςησε τῆς ἐξουσίας αὐτῶν, χαὶ χρόνος ζωῆς 

ἐδύϑη αὐτοῖς ἕως χρόνδ χαὶ χαιρδ. ᾿Εϑεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς, χαὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν γεφελὼν 

τῷ οὐρανᾷ ὡς υἱὸς ἀγϑρώπου ἤρχετο, χαὶ ὡς ππαλαιὸς ἡμερῶν “παρῆν, χαὶ οἱ πταρεςηχότες “Φαρῆ- 

΄ 

σαν -- αὐτῷ. Καὶ ἐδόϑη αὐτῷ ἐξουσί 
- ρῸ φὰ 7 Ν κε 

γένη, χαὶ ππασὰ δόξα αὐτῷ λατρεύουσα, καὶ ἢ 5 

ΟΝ Ν ἃ 27 Ν ΄ ἂν Ω ἫΝ ἫΝ Ἀ 

χ κ χαὶ τιμὴ βασιλικὴ, χαὶ πάντα τὰ ἐὐνη τῆς γὴς χκα]ὰ 
Ζ΄ )» “2 ΄ 57 «. Ξ Ὁ Ν 20“ 

ξουσία αὐτῷ ἐξεσία αἰώνιος, ἥτις οὐ μὴ ἀρϑῆ, 

“μἨμιε 
͵ 5. "᾿"" Ὡ 3 Ὺ ρο -ς 3 4 3 ῪΗς Ὰᾳς 9 ή ΡῚ “ἌἌμᾷδ 7 

χαὶ ἡ βασιλεία αὐτδ, ἡτις οὐ μὴ φϑαρῇ. Και ἀχηδιάσας ἐγὼ Δανιὴλ ἐν τόὅτοις ἐν τῷ ὁράματι 

τῆς νυχτὸς κι ἐτάρασσόν με οἱ διαλογισμοί μου. 
Νν 

Προσῆλϑον πρὸς ἕγα τῶν ἑςώτων, καὶ τὴν ἀκρί- 

ἔειαν ἐζή ᾿ αὐτοῦ ὁ ζ γπων. ἀποχριϑεὶς δὲ λέγει μοι, καὶ τὴν κρίσιν τῷ 
εἰαν ἐζήτουν παρ αὐτοῦ ὑπὲρ “πάντων τούτων' ἀποχριΜΕΙς οὲ ἔγει μοι, χαὶ τὴν Χρίσιν τῶν 

λόγων ἐδήλωσέ μοι. Ταῦτα τὰ ϑηρία τὰ μεγάλα εἰσὶ τέσσαρες βασιλεῖαι, αἱ ἀπολοῦνται 

ἀπὸ τῆς γῆς" Καὶ παραλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι ὑψίςου, καὶ χαϑέξουσι τὴν βασιλείαν 

ἕως τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. Τότε ἤϑελον ἐξαχριξώσασϑαι περὶ τῷ ϑηρίου τῇ τετάρτου, τοῦ 

διαφϑείροντος πάντα, καὶ ὑπερφόξου" χαὶ ἰδὲ οἱ ὀδόντες αὐτᾷ σιδηροῖ, χαὶ οἱ ὄγυχες αὐτῷ χαλ- 

ρὸ ΄ ΄ ’΄ ΄Ν γ᾿ ρ᾽ ΄ Ν . ρ ὃς ’ὔ 

χοῖ, χατεσδίοντος “αντας χύχλοϑεν, χαὶ χαταπατεντος τοῖς ὍΟσι" Καὶ περὶ τῶν θεχὰ χερᾶτων 

9 ἰδὲ μ᾿ ὋἭ»"ς [μα . δ - ρ᾿ 

αὐτοῦ τῶν ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, χα! “8 
Ὺ΄Ν 

ενΝ “ Ἅ» ἴω ΄ Ν 7 3 9 . 7 

ἑνὸς τῇ ἄλλου τῷ «ποροσφυξντος, Χᾶα! ἐξέπεσαν δι αὐτϑ τρία, 

χαὶ τὸ χέρας ἐχεῖνο εἶχεν ἐφϑαλμὸς, χαὶ ςόμα λαλᾶν μεγάλα" καὶ ἡ πρόσοψις αὐτῷ ὑπερέφερε 

τὰ ἄλλα. Καὶ χατενόον τὸ χέρας ἐχεῖνο ππόλεμον συγιςάμενον πτρὸς τὰς ἁγίους, χαὶ τροπόμενον 

ΨΝΙ. ἐπίτειν. ἐπάνω] ἐχιεπεδαηίων ἰρίβεῦ 5γτ. Μεάϊοὶ. ϑυρίῳ] 

4. δὲ ἴηρπα ἀαία εΠ} εἰ ὅγγ. Μεάιοί. 

ΨΙ1. ὑπερφέρ.} φταυαίεύαι ϑγτ. ΜΘάϊοὶ. 

ϑγγ. Μαεαϊοί. 
ΨΠΙ. πολλαὶ] παρα ὅγτ. Με αίοϊ. 

δ. Μοάϊοὶ. 

1Χ. ὅτε] ὅτου Τυ. Μ. τοῦ. σαλαιὸς} ὁ παλ. Τυῖ. Μ.Ὶ. α. 

χιόνα} χιόνω, λενκὴν {ι{-. ΜΙ. 1. ς. ὁ ϑρόχ.]  αὐταῦ Τυῇ, Μ. 

«ρώμεν.] ,ὲ ξέτεας 

ἐξηράνϑ.} ἐχαγισγωπ 

Ι. ο. ϑγγ. Μεάϊοὶ. τροχ,] οἱ τροχ. 7Τυ8. Μ. 1. ς. καιόμεν. 

κωτακαιομεν. 388. φλέγον ξιηἴπ. Μ. 1. ε. 

Χ. ἕλκων] εἴλχεν Τυῦ. Μ. τᾳ7. δὶς ὥρπαπι ἄθαϊε δα) πρὶ, φὰο 

τορτϊπεῖυν νἱβ αὐτου οὶ φυϊ ΔΙδ ἦπε σοπηπηαῖῖβ ργϑοοεάεηβ ᾿τεγροηεῦθᾶ- 

ταῦ, ὅγ1. Μίεάϊοὶ. καὶ ἐζεπορ.] ἐκπορευόμενας ξυμ. Μ. 1. ς. καϊὰ 

πρόσωπ.} ἐκ προσώπον Τ7υ{τ. Μ. 1. ς. «πίε βαείεπ ὅγτ. Μεάϊοϊ. 

ἐθεράπ. αὐτὸν] ἐλειτόργουν αὐτῷ Τυϊ. Μ. 1. ς. μυριάδες] »ιγγὶα- 

ἄμπι ὅγτύ. Μεαϊοὶ. αὐτῷ} «πίε εππὶ ὅγγ. Μεάϊοὶ. καὶ κριτ. 

ἐκάϑ.. καὶ βίξλ. ἠνεῳχ».] βίδλοι ἀνεῴχϑησαν, καὶ κριτ. ἐκάϑ. Τ7υ. 

Μ.]. ες. κριτήριον) ἄονμμς ἡμάϊἰοϊ ϑγγ. ΜδάΙΟΪ. 

ΧΙ. λόγ. τῶν μεγ.} μεγάλων λόγ. 7υ{ξ. Μ. 197. ϑέωρ. ἤμην} 

κα Ιυθ. Μ. 1. ς. δας (Ὁ κα μδθεῖ ὅγε, Μεαῖοὶ. 

λεϊα εἰ 5γύ. Μεάϊοὶ. 

ΧΙ]. τοὺς κύκλῳ ἀπέρησε τῆς ἐξουσ.} τὰ λοιπὰ ϑυρίοι μετεσαϑὴ 

τῆς ἀρχῆς ]υ. Μ. 197. ἐδόϑη αὐτοῖς} τοῖς ϑηρίοις ἐδόση Τυή. 

Μ.1.ς. χχρόν. καὶ καιρ.] καιροῦ καὶ χρόνου 7. Μ. Ἰ. ς. καὶ 

κωιρ8] εἰ γιογμοπίηηι ὅτ. ΜΙ 6ά]ο]. 

ΧΠΙ. ἐπὶ] μετὰ Τυῇ. Μ. 197, [εὰ ἐπάνω Ἐἰεπὶ ἴἰπ αἰυὔοηε γό. 

ἤρχετο) ἐρχόμενος Τυῖ. Μ.}1. 5. ὡς ταλ. τῶν ἡμερ. παρῆν] ἦλϑεν 

, 

ὠπενυμπ.} ργο- 

ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν, καὶ παρῆν ἐνώπιον αὐτὸ Τυῖ. Μ. 1]. ο. 

οἱ παρεςηκ.} φιὶ βαδαπε ἀπίς ἐππι ϑγτ, Μεάϊο. παρῆσ. “- αὐτῷ 

προφήγαγον αὐτόν Γι. ΝΙ. 1. ς. Νοιδπάμπι εἰξ ἤρμιπι ροῖξ παρῆσαν, 

ἀε υο πἰμ] δριιὰ ὅγγ. Μεαιοὶ. 

ΧΙΝ. ἐξουσία κὰκ καὶ ἡὶ τιμὴ βασ.} ροιοβα: γερία Τετῖ. ΟΥ̓ΡΓ- 7... 

ΕἰπΏ. πάντα τὰ ἔϑνη] οπηες γέξες ΟΥ̓ΡΥ. κατῶ γένη) 3εεμπέδμμε 

σεπης Τεπῖ. 2ὲγ ξέπις Βδδεῖ ἴα απο. Γεὰ α ἴῃ δ᾽ ο ΟΥργ. χαὶ πᾶσα] 

εἰ τεχπηπε εἰ οπταὶς [αἱ]. ἔπτη. αὐτῷ λατρ.} α αὐτῷ υἱὲ. Μ. το7. 

λατρεύουσα } Μεγυϊεδαι 5γ1. Μεάϊοι. μνυίδηε ἡ ἵμ υηο Ἰ. (εὰ ἴῃ αἰΐο 

Μνυῖεπς δ, εἰ απιμίαδωπάα ταλλτὰ ἴῃ αἷἷο, Ἔστι. ἐξεσία υἱς.} , ἴῃ 

ἀπο 1. ζεὰ Βοθεῖ ἴῃ δ}}15, ται. α Ογρε- 10}. Εἴτα. 

Χν. Χ ἐτάρασσόν με οἱ διαλογισμοί μου} Νὰ εὐπίιγδααπ
ὶ πιὸ ἡ 

(ἢς) 8γι. Μεάϊαι. ΕΑΔ Νεγῆο μας τυμαῖα. 

ΧΝῚ. Προσῆλϑ.] καὶ τροσῆλϑ. 7 Μ. 198. ἄποκρ. δὲ 

λέγει} »οἰβοπάϊ! ἀμέέηις εἰ ἀϊχὶς ϑγτ. Μεΐιοί. 

ΧΙ. παραλήψ.] οὐ παραλήψ. (4ς) [υ8.. Μ. τοϑ. τὴν βα- 

σιλείαν ι"--τὴν βασιλείαν 4} κα εἰτεζυῦα εἴ 088 τὶς Ἰπτοιγασεις [υ{- 

Μ.1. ς. ἕως -Ἐ αἰῶνος καὶ ἕως [υἱξ. Μ. .. ς. ὅυ.. Μο οί. 

ΧΙΧ. περὶ τοῦ ϑηρ. τοῦ τετ.] ὑπὲρ τῇ τετ. 35ρ. 1υ{8. Μ. τ98. 

διαφϑείᾳ.} καταφϑείρ. 1υᾶ. Μ. 1. ὁ. "δοὺ) κα Τυᾶ. Μ.}. ὁ. 

κατεσϑίοντος] κατεσϑιοντες 88. ὅ5γτ. ΜεΟΙΟΙ. κοταπατῶντος) κα- 

ταπατουντες 88. 5γτ. Μεάϊῖοϊ. 

ΧΧ. τῶν ἐπὶ] α τῶν Τυῇ. Μ. τοϑ. κιφαλ.} Ὁ ἐμ 5υγ. Με- 

ἀϊοὶ. τῷ ἱνὸς} ἐκ τοῦ ἑνὸς Τ1υ. Μ. 1. «. ἐδ ππὸ 5Υγ. ΜΜεΐιοὶ. 

τοῦ ἄλλου] κα [υ8. Μ. Ι. ς. τποροσφυίντ.] « 2οβ Πα ὅδγτ. Μεΐιοὶ. 

ἐξέπεσαν] ἐξέπεσον ἐκ τῶν προτέρων Τωῖξ, Μ. 1. ο. 

ΧΧΙ. τροπάμ.] φυοά υἱποεδα! 500. Μεάϊο!. 

10. 

1{. 

20. 

21. 



ΚΕΦ. ΥἹ]. 

22. 

»ἢ. 

Ὁ Ἢ 

ΔΑΝΙΗ͂ΔΛΔ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Ο᾽ 
ἌΝ Ψ ω μ4 

αὐτῆς, Ἑὼς τ ἐλθεῖν τὸν τσαλαιὸν ἡμερῶν, χαὶ τὴν χρίσιν ἔδωχε τοῖο οι 5 ἀν Ἦ- γῶν ΤΌ ἀᾷ ς ἀγίοις τ υψίςου: χαὶ ὃ 
χαιρὸς ἐδόϑη, ; χαὶ τὸ βασίλειον χατέσχον οἱ ἅγιοι. Καὶ ἐῤῥέϑη μοι περὶ τᾷ ϑηρία τῇ τετάρτε 
ὅτι βασιλεία τετάρτη ἕςαι ἐπὶ τῆς γῆς, ἥτις διοίσει παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ χαὶ ἐλ ταϑ ες αι 
πᾶσαν τὴν γῆν," χαὶ ἀναςατώσει αὐτὴν, χαὶ χαταλεαγεῖ αὐτήν. Καὶ τὰ δίχα χέρατα τῆς βα- 
σιλείας, δέκα βασιλεῖς ςήσονται" καὶ ὁ ἄλλος βασιλεὺς μετὰ τάτους ςήσεται, χαὶ αὐτὸς διοίσει 
χαχοῖς ὑπὲρ τοὺς πρώτες, χαὶ τρεῖς βασιλεῖς ταπεινώσει. Καὶ ἑδήματα εἰς τὸν ὕψιςον λαλήσει. 
χαὶ τοὺς ἀγίους τῇ ὑψίςου χατατρίψει, χαὶ προσδέξεται ἀλλοιῶσαι χαιρᾶς χαὶ νόμον, χαὶ νει 7 Ω " “ »" »  "’»δ'Ψ “ κῷ ὃ ραδοσϑήσεται πάντα εἰς τὰς χείρας αὐτῷ ἕως χαιρᾷ χαὶ χαιρῶν, χαὶ ἕως ἡμίσους χαιρβ, Καὶ ἡ 

’ 7 Ν ΝΗ, 3 ᾽ὔ’᾽ 3 ρὸ ρῳῷ ᾿ χρίσις ναϑίσεται, καὶ τὴν ἐξουσίαν ἀπολῶᾶσι, χαὶ βελεύσονται. μίᾷναι, χαὶ ἀπολέσαι ἕως τέλες. 
κε τὴν βασιλείαν, Χαι δ}. ἐξουσίαν, καὶ τὴν μεγαλειότητα αὐτῶν, χαὶ τὴν ἀρχὴν πτασῶν τῶν 
10 ον ΕΊΣ βασιλειῶν, ἔδωχε λαῷ ἁγίῳ ὑψίςῳ, βασιλεῦσαι βασιλείαν αἰῶνιον, χαὶ πᾶσαι 
ἐξουσίαι αὐτῷ ὑποταγήσονται, χαὶ πειϑσαρχήσουσιν αὐτῷ Ἕως χαταςροφῆς τ λόγε' ἐγὼ Δα- 
»ὴλ σφόδρα ἐχςάσει ππεριειχόμην, χαὶ ἡ ἕξις μου διήνεγχεν ἐμοὶ, χαὶ τὸ ῥῆμα ἐν χαρδίρ, μου 
ἐςήριξα. β 

ΕΤΟΥΣ τρίτου βασιλεύοντος Βαλτάσαρ, ὅρασις, ἣν εἶδον ἐγὼ Δανιὴλ, μετὰ τὸ ἰδεῖν μὲ τὴν 
πρώτην" καὶ εἶδον ἐν τῷ ὁράματι τῷ ἐγυπγίου μου, Ἐμοῦ ὄντος ἐν Σόσοις τὴ πόλει, ἥτις ἐςὶν. ἐν 
Ἑλυμαΐϑ χώρᾳ Χ καὶ εἶδον ἐν ὁράματι," ἔτι ὄντας μ πρὸς τῇ πύλη Αἰλάμ. ᾿Αναξλέψας εἶδον χριὸν 
να, μέγαν ἐφῶτα ἀπέναντι τῆς πύλης" χαὶ εἶχε χέρατα καὶ χαὶ τὰ χέρατα ὑψηλὰ, καὶ τὸ ὃν ὑψη- 
λότερον τῇ ἑτέρου, χαὶ τὸ ὑψηλότερον ἀνέδαινε. Μετὰ δὲ ταῦτα εἶδον τὸν χριὸν χϑρατίζοντα 
πρὸς ἀνατολὰς, καὶ “πρὸς βοῤῥᾶν, χαὶ πρὸς δυσμὰς, χαὶ μεσημξρίαν' χαὶ “πάντα τὰ ϑηρία οὐκ 
ἔςησαν ὀπίσω αὐτῷ, χαὶ ἐκ ἦν ὁ δυόμενος ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῷ, χαὶ ἐποίει ὡς ἤϑελε, χαὶ ὑψώϑη. 
Καὶ ἐγὼ διενοόμην, χαὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς" χαὶ ἣν 

ΡΝ ’ ΄ Δ. Ὰ ““ 93 7 ω 3 ρ, "» τ τράγξ χέρας Ἐν κ᾿ ϑεωρητὸν, ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ἦλϑεν ἐπὶ τὸν χριὸν τὸν τὰ 
7 » ἃ " ες " Ν τὸ Ζ Ν Ν 2» 232 »“, ρ“ "» χέρατοι ἔχονται, ὃν εἶδον ἑςῶτα πρὸς τῇ πύλῃ, χαὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν ϑυμῷ ὀργῆς. Καὶ εἶδον 
ΙΝ ΄ δ Ἧ Ὶ 2 9.53 ..}2 ΄ ες αὐτὸν προσάγοντα προς τὸν χριον, χαὶ ἐϑυμώση ἐπ᾿ αὐτὸν, χαὶ ἐπάταξε κα τὸν Χριὸν, καὶ συγέ- 

ΝΝ ΄ ᾽ὔ 33 ᾿Ὸ ΝΥ 9 Ἅ) ρ᾿ [2] ρὸ ἴω τριψε τὸ δύο κέρατα αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἔτι ἣν ἰσχὺς ἐν τῷ χριῷ ςῆναι χατέναντι τῇ τράγου, χαὶ 
2 ΄ ΣΝ ἙΝ Ἂ »" ΝᾺ, 3 Ν 9 ᾿ ρο ἐσπάραξεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ συνέτριψεν αὐτὸν, χαὶ ἐκ ἣν ὃ ὀνόμενος τὸν χριὸν ἀπὸ τοῦ 

΄ ΝΜ ’ ἰῶν ρο ΄ ᾽ὔ Ν,͵ ὁ 3. μὸ τράγου. Καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγὼν χατίσχυσε σφόδρα" καὶ ὅτε χατίσχυσε, συνετρίξη αὐτῇ τὸ 
΄ ἈΝ ΄ Ν 3 Ζ κπ 7 ΄ ᾿ 5», Ὃς . 2 “, χέρας τὸ μέγα" καὶ ἀνέβη ἕτερα τέσσαρα χέρατα χατόπισϑεν αὐτῷ εἰς τὰς τέσσαρας ἀνέμους τῇ 

δ ρ “2 εν 9 " 9 ΄ ’ ὧς . 3 εἰ 9 "ς ϑραγδ, Καὶ ἐξ ἑνὸς αὐτῶν ἀνεφύη χέρας ἰσχυρὸν ἕν, χαὶ κατίσχυσε, καὶ ἐπάταξεν ἐπὶ μεσημδρίαν, 
8. “ ΝΣ 9 Ν ν᾿ Ν » 4 ν τς 2 “ ΟΞ ΥΥΣ “,.Σ ρ Ν 2247 ἐπὶ γῦτον, χαὶ ἐπ᾿ ἀνατολᾶς, χοιὶ ἐπὶ βοῤῥάν, Καὶ ὑψώϑη ἕως τῶν ἀςέρων τῇ ὀρᾳνδ" καὶ ἐῤῥάχϑη 

πη παιτδῖ! ἢ 5 ἀὁ νϊἤοηο, ΕἸἙ ἤπε ἀν ἷο ρίοης ἀπ] ριιεηάμη), ἐδόθη} ἐνέξη Τιῖ. Μ, ΧΧΙ]. ἡμερ.] των ἡμέρ. 88. 199. 
οἷ] , ]1υῆ. Μ.1.ο.. ἅγιοι) -Ἐ ὑψίξον Τυ. Μ. 1. ο. ΧΧΨΝΠΠ. ἕως καταςρ. τοῦ λόγου] ἕως ὧδε τὸ τέλος τῷ λόγου 7υἢ; 

ΧΧΙΠΙ. τῷ ϑηρ. τοῦ τῃτ.} τοῦ τετ. ϑηρ. Τυῇ, Μ. 199. ὅτ|}ὺ Μι 199. πιᾶγρο ἕως ὧδε τὸ πέρας τοῦ λόγου 88. ϑ5υγ. Μεαϊοὶ, 
α ]υΠ, Μ. Ι. ς. τᾶσ, τὴν γῆν 19] πάσας τὰς βασιλείας ταύτας σφόδρα ἐκς. περιειχ ὅμ.} ἐκς. περιεχόμ. σφ. 7υξ. Μ. 2οο. ἕξις] 
Τυῆ. Μ.}. ᾿ς. 2 γι οριμίδκς γδρπὶρς πλλυρὸ ὅγγ. Νβαϊοὶ. λέξις ςοπτυρῖς ἔμ. Μ. ]. α. μὸν 1] ,ν 7υῇ. Μ. 1. ς. καρϑ.] 

ΧΧΙΝ. τῆς βασιλ.} ς γερπο 5γγ. Μεήϊο!ι.  Φσήφοντ.) ἀναςή- τῇ καρ. 7μ{ϊ. Μ. 1. ς. 

σονται μετ᾽ αὐτὲς Τυῖ!. Μ. 1το0. καὶ ὁ ἄλλ. βασ. μετὰ τέτ. ςήσ.] 
α [6 Μ.1. ς. Ἐχ ὁμοιοτελευτῷ λδχῃπι ογείο, 

ΧΧΨ. εἰς τὸν ὕψ.7 πρὸς τὸν ὕψ. Τι1ξ. Μ. το9. αάνεορμις ΑἸ Ε- 
»ιεπι 8501. Μεάϊο. τοὺς αγ.] ἑτέρες ἀγ. 7υξ. Μ. 1... κατα- 
τρίψει!) καταςρέψει 71υῇ. Μ. 1. ς. ἀλλοιῶσ.} του αλλοιωσ. 88. 
νόμον] χρόνους Τυῖ. Μ.1. ς. εἰς τὰς χεῖρ.) α τὰς Τυῖ, Μ. 1. 6. 
ἐπ νιαπίόμ ὅδγτ. ΜεαΙΟΙ. αὐτοῦ] κα 7υῖ. Μ. 1. ς. καιρὲ 19} 

ἐγήριζα ] ἐτέρησᾳ [ιῇ. Μ. Ι. ς. 

1, Βαλτᾶφαρ] Βαϊιᾳανς ϑγτ. Μράοὶ. -" 
11. Σάσοις} δηίαη ϑγυ, Μεάίοῖ. Ἐλυμαΐδι] Εἰἕοι συγ, Μεάϊοι. 

Αἰλάμ] ὕδανι ὅγυ. Μεάϊοὶ. ἱαὶ τὐθυΐς τοῖς 6 Ηΐοῖ. ἴπ σοπηαγοηῖ, 
αἀ ]. , 

11. ὑψηλὰ} Γι] πηρὶς παΐς νοοὶ ἤσπυπὶ ἤπαῖα 40 τογηϊποίαν νἱβ 
Αἰξεγι [οἱ ργασεάειτίϑ, ϑυγ, ΜϑάϊοΙ. τὰ ἑτέρου] μεῖο ῥιο ὅγτ. ἹΜεήϊο], 

καιροῦ αὐτῇ Τυῆ. Μ.]. 5. ἕως ἡμίσους) ἥμισυ 74. Μ. 1. ς. 
ΧΧΥῚ. καϑίσεται) ἐκάϑισε 18. Μι 199. Νοίδηάμυτη ῥοιτο, 

4ιοά 1: Βᾶς νοῦς εἴ ἰη τε φυο σοπηΠΊΑἴ15 τεχίι}59 ΠΟΙ τὼν ὅ, (ξὰ ΤΠεο- 

ἀοϊοηΐβ ἀρὰ Τυ]ξηι Βα εαῖαγ, 
ΧΧΨΙ]. τὴν βασιλ.---τῶν ὑπὸ] ἡὶ βασιλεία καὶ ἡ ἐξουσία καὶ ἡ 

μεγαλειότης τῶν τόπων τῶν ὑπὸ ]υϊ. Μ. 190. ἔϑωκε] ἐδόθη [ιη. 
Μ. 1. ς. ὑψίςω] ὑψίςου 7ῖ. Μ. 1. ς. 5γκ. Μεάΐοϊ, ΕΠζ. πηεπι5 

ΤΥΡοϊΒείδγιι πὶ εὔγοσ, ἐξουσ.} ὅ. αἱ ἐξουσ. τοῦγρο ΧΙ]. αὐτῷ ὑπο- 
ταγ.] ὑποταγ. αὐτῷ ]υ. Μ.1,.ο.. σπειϑ.. αὐτῷ] Πὶς, πεπιρε δά 

ϑυρίοατυν ἙάϊϊοΥ ἀοξειἤπγι5, ιοά τοὺ ἑταίρα 'ῃι Οὐοῖβ Ἰεροιῖς Τπίου- 
ῬΓὲδ ΘΥΓ15. 

Ν. τῆς γῆς] Ἔ οἱ ποὴ ἸΙαηρεύαι ἱπ ἐσένα ὅγτγ. ΜδαΪοΙ. αὐτῶν] 

πρπυῖη βΒηαὶε, υοὰ Πιδ]οἰταγ ἔς νοςΐ, ποπ Βαδεῖ ὅγγ. Μεαϊοί. 
ΝΙΙ. κα τὸν κριὸν} ἡγίωνα ἃς ἀνίοίοσι οατη ἤρμο ταγπηΐη8}} ΠΡ] απο 

ϑγγ. Μείϊίοὶ. ςῆνα! ) βαπμεϊ ὅ5γγ. Μεάϊοίὶ. 

Ν1Π. κατίσχυσε 15] ρνφυαίεδαι ϑγτ. ΜΜοάϊοϊ. 

ΙΧ. ἐπὶ νότον] α ϑγγ. Μεαῖοὶ. ἐπ᾿ ἀνατολὰς, καὶ ἐπὶ βοῤῥ.} 
ογθπίεηι οἱ ἀφελίοπονε ϑυύ. Νθαϊοὶ, 

ἘῈ 



ΔΑΝΙΗΔ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ Ο. 

4. ν"Ν ἯΝ τῶν ΙΝ ἰοὺ 9 

ἐπὶ τὴν γὴν ἀπὸ τῶν ἀφεβῶν, 
᾿ς 9 Ν ᾽ φρο 

Ὧν 

χαὶ ἀπὸ αὐτῶν χατεπατηνή, 

ΚΈΦΟΎΠ 

Ἕως ὁ ἀρχιςράτηγος ῥύσεται τὴν αἰχ- 

Ν 3 3 3 -ςΞς » 9 9" 2γε7 . 2 ε Ζ . ν» ς ᾿ 

μαλωσίαν" καὶ δι’ αὐτὸν τὰ ὅρη τά ἀπ αἰῶνος ἐῤῥάχϑη, χα! ἐξήρϑη ὁ τόπος αὐτῶν, καὶ νυσία' 

ςς 323.ϑΑϑἋ Ν "“ Ν 2 ΄ Ν 2 ΄ ᾿ Ν ,.Φ 

νχϑηχεν αὐτὴν ἕως χαμαὶ ἐπὶ τὴν γὴν, Χαὶ εὐωδώϑησαν, χαὶ ἐγενήση" χαὶ τὸ αγίον ἐρημω-- 

χαι εὔηχεν αυτή ς χὰμ ᾽ ) ; 

3 
Ν ἰϑὸ ’΄ ς ’ “ 329367 

ς ς 7 ᾿ 

θήσεται. Καὶ ἐγενήθησαν ἐπὶ τῇ συσίᾳ αἱ ἁμαρτίαι, καὶ ἐῤῥίφη χαμαι ἡ διχαιοσύγῃ" χαὶ 

2 ᾿ 3 
ν Ἅ ςος ε ἢ 

ἐποίησε, καὶ εὐωδώϑη. Καὶ χϑον ἑτέρα ἀγίδ 

βῳ “2 Ω 7 Ν [72 7 

τῷ λαλδντι, εὡς τίνος τὸ οραμᾶ «ςἩσεταιί, 

ρ -ςτ [ »᾽ 7 9 7 Ν 

δοϑεῖσα, καὶ τὰ ἅγια ἐρημωθήσεται εἰς καταπάτημα ; 
΄ ΄νς 

΄ ΝΜ“ 

ἡμέραι δισχίλιαι τριαχόσιῶι, Χαὶ καϑαρισϑήσεϊαι τὸ ἀγίον. 

χαὶ ἡ ϑυσία ἢ 

πῇ .Ξ μ“, εο ὃ , “΄. ψ 

λαλῶντος, χαὶ εἶπεν ὁ ἕτερος ἅγιος΄΄ τῷ φελμενὶ 
΄ ς 3 » ν ες ε ς᾽ 9» ΄ ε 

ἀρϑεῖσα, χαὶ ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως ἡ 
Ν Ἦ )ι"» { ς , Ν δι 

Καὶ εἶπεν αὐτῳ, εὡς ἐσπερᾶς χῶι! Ὄρωι 
". Σ ΄ 9 φ ρ 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ϑεωρεῖν με, ἐγὼ 

» 9 
“Ὃ ᾿ς 3 ΄ ς ω . 2 2 “ 

Δανιὴλ, τὸ ὁραμα, ἐζήτουν διανοηϑήναι, Χαὶ ἰδοὺ ἔςη κατεναντίον μ8 ὡς ὁρᾶσις ἀγ)ρώπου. Καὶ 

ρω 

" ν. 2 ΄ 2 ᾿ 

ἤχουσα φωνὴν ἀγϑρώπου ἀναμέσον τ 
᾿ . ᾿ ρ 

Οὐλαΐ χαὶ ἐκάλεσε, χαὶ εἰπεν, Γαδριὴλ, συνέτισον ἐκεῖνον 

: : " , . 7 3 ρ ἐφ σ΄ "ἭἬ 

τὴν ὅρασιν" “᾿ χαὶ ἀγαξοήσας εἶπεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ πρόσταγμᾶ ἐχεῖνο ἢ ὀξῶσίᾳ. Καὶ ἦλϑε, 

πῦν μου’ 

λαλοῦντος αὖτ 
4 ΄-ς "ῃ, 

τόπ8. Καὶ εἰπὲ μ0ι, 

ἔτι γὰρ εἰς ὡρας χαιρᾷ συντελείας μενεῖ. 

Μήδων χαὶ Περσὼν ἐς. 
Ὺ ΓΔ . 5 Ζ ἴω ΕῚ ο“ 959 »"» 

τὸ μέγα, τὸ ἀναμέσον τῶν ὀφϑαλμων αὐτδ, 

χαὶ ἀγαξάντα ὀπίσω αὐτῇ τέσσαρα χέρατα, 

Καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτε τὴ 
νΝ 

ρ 9 Ζ 
Ν 9 

τῶν, ἀναςἤσεται βασιλεὺς, ἀναιδὴ 
χατὰ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. 

ἰσχὺς αὐτῷ, καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὖτϑ, 
μν [μι 7 Ν : δ ες “4 

καὶ φϑερεῖ δυνάςας, Χαὶι δῆμον ἀγίων. 
ΝᾺ ᾿ 3 ρ, Ν ῦὕ “ Ν 

ται τὸ Ψεῦδος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτδ, χαὶ 
ΝΟΥ Ν 3 ’ 9 ἰδὲ ΄ Ν [4 

χαὶ ἐπὶ ἀπωλείας ἀνδρὼν ςἥσεται, χαὶ ποιῆσει σὺ 

Καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν, 
 κ, ε ἊᾺ ε ρα 

αὐτὸς ὃ βασιλεὺς ο πρρωτος. 

χαὶ ἔςη ἐχόμενός μου τῆς ςἄσεωρ' καὶ ἐν τῷ ἔρχεσϑαι αὐτὸν ἐθορυξήϑην, χαὶ ἔπεσα ἐπὶ πρόσω- 

καὶ εἶπέν μοι, διανοήϑητι, υἱὲ ἀνθρώπου, ἔτι 

ὑτῷ μετ᾽ ἐμξδ, ἐχοιμήϑην ἐπὶ πρόσωπον χαμαὶ, 

ἰδὲ ἐγὼ ἀπαγγέλλω σοι ἃ ἕςαι ἐπ’ ἐσχάτε τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τ λαδ σδ' 

Τὸν χριὸν, ὃν εἶδες, τὸν ἔχοντα τὰ χέρατα, 

Ὡ μὰ ΄ε ς Ν 

γὰρ εἰς ὥραν χαιρδ τᾶτο τὸ ὅραμα. Καὶ 
ε »»Ἤ ᾽ὔ ΌΝΝ ρϑ 

χαὶ ἁψάμενός μου ἤγειρε με ἐπὶ τοὺ 

Ν 

βασιλεὺς 

ἰω ε 3 Ν 

βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἐςί" χαὶ τὸ χέρας 

Καὶ τῷ συντριξέγτος, 
΄ ρ᾿ "ΜἹ ϑϑ.᾿» 2 7 . ΕἾ 

τέσσαρες βασιλεῖς τοῦ ἔννες αὐτὰ ἀγαςήσονται, οὐ 

ς βασιλείας αὐτῶν, πληρουμένων τῶν ἁμαρτιὼν αὐ-- 

ς προσώπῳ, διαγοόμενος, αἰνίγματα. 
- ρὸ [1 ΄-νς ϑ ΄ "ς ’ὔ 

καὶ ϑαυμαςὼς φϑερεί, χαὶ εὐοδωϑήσεται, καὶ “ποιήσει, 

Καὶ ςερεωϑήσεται ῇ 

..ΥΝ ᾺῚ, ς Ὁ Ἂς, ΄ 3 » ΄ςς 9 7΄ 

Καὶ ἐπὶ τοὺς ἁγίους τὸ διανόημα αὐτὰ, χαι εὐοδωσήσε- 

ἡ χαρδία αὐτῷ ὑψωθήσεται, χαὶ δόλῳ ἀφανιεῖ «πολλοὺς, 

γαγωγὴν χειρὸς, χαὶ ἀποδωσεται. “᾿ Τὸ ὑραμὰ 

τὸ ἑσπέρας, χαὶ πρωΐ, ηὐρέση ἐπ’ ἀληϑείας, καὶ γῦν πεφραγμένον τὸ ὅραμα, ἔτι γὰρ εἰς ἡμέρας 

πολλάς. Ἐγὼ Δανιὴλ ἀσϑενήσας ἡμέρας “πολλᾶς, καὶ ἀναςὰς ἐπραγματευόμην ““ἅλιν βασι- 
ρὰ 

λικὰ, χαὶ ἐξελυόμην ἐπὶ τῳ ὁράματι, χαὶ ἐδεὶς ἦν ὁ διαγοόμενος. 

ΕΤΟΥΣ σπρώτου ἐπὶ Δαρείου τῇ Ξέρξου ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς Μηδικῆς, οἱ ἐξασίλευσαν ἐπὶ τὴν 

7 ρ ’; ἰφι 3, ἌὌἌ]... 
φρο 

βασιλείαν τῶν Χαλδαίων: Τῳ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὖτα, ἐγὼ Δανιὴλ διενοήθην ἐν ταῖς 

βίξλ ὃν ἀριϑ κὸ δ, 5» "»" [γὴ » 27 ͵ ΧΕΙ, 7 Ν, ᾽ὔ 9 φ0 

οἱς ΤΟΝ αρι μον τῶν ἐτῶν. 0ὁ0Τὲε ΕΎΕνΕΤΟ προσταγμᾶ τη γῆ ει Ἱερεμίαν τον προφη τῆν, εγεί- 

9 ϑ ΄ 9 ἰϑὰ ε 

ρα! εἰς ἀναπλήρωσιν ὀγειδισμξ ἹἹερουσαλὴμ ἑξδομήκοντα ἕτη. 
΄ Ἁ ΄“ς ε ρθ "Ὁ “»Ἂ»» 3 

Ἂς ρο 

Κύριον τὸν Θεὸν, εὑρεῖν προσευχὴν χαὶ ἔλεος εν γηςείαις, χαὶ σάχχῳ χαὶ σποδῷ. 

κῃ, ΑΗ ’ἤ ΄ ; 93.Ν 

Καὶ ἔδωχα τὸ ππτρόσωπὸν μοὺ ἐπί 

ηυξάμην πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν, ἐξωμολογησάμην, καὶ εἶπα, ἰδοὺ Κύριε, σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ μέγας, 

καὶ ὁ ἰσχυρὸς, καὶ ὁ φοξερὸς, τηρῶν τὴν διαϑήκην, καὶ τὸ ἔλεος τοῖς ἀγαπῶσί σε, καὶ τοῖς φυ- 

λάσσεσι τὰ προστάγματά σα' Ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠσεξήσαμεν, χαὶ ἀπέςημεν, καὶ παρε- 

ξημεν τὰς ἐντολάς σου, χαὶ τὰ χρίματά σου. Καὶ ἐκ ἠκόσαμεν τῶν “παίδων σου τῶν προφητῶν; 

ῸὋΝ 0 2 2" "9.22 ΄ 2. Ν ἌΝ ρ ε “" 

οἱ ἐλάλησαν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σε ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἥμων, καὶ δυνάςας ἡμων, 

ΧΙ. εὐωδωϑησαν] γοίρετε ευεπὶξ ϑγύ. Μεαϊοϊ. 
ΧΙΠ. ὁ ἕτερος ἅγιος “1 ἐΠ|ε ὃς ψαπᾶμις “' αἰνεγ ὅγτ. Μεαιοὶ, 

φελμουνὶ] ρἠεϊπιοηὶ ὅ5γτ. Μεβιοὶ. 
ΧΙΨ. τριακόσ.} εἰ ργοεγλϊτς 5γγ. Μεάϊοΐ. 

᾿ ΧΨἹΠ. τρόσωπ. χαμαὶ]  αείενι πιέαπὶ βιρεν Ἰετταπι ϑγγ. ΜΙ βαϊοὶ. 

εψώμ. μου} φωμρι ἀρργορίπφιαρέξ »εἰλὶ ὅ5γτ. Μεάϊοὶ. ᾿ 

ΧΙΧ. ἰδοὺ] ἐεεε ερο ὅγγ. Μεάϊο. ἐπ᾿ ἐσχ.} απ᾽ ἐσχ, 88. 

ΧΣ. Τὸν χρ.] αγὶος ὅγύ. Μεάϊοὶ. 

ΧΧΊΙ]. τῇ συντριξβ.} τα συντριδεντῶ 88. φμοά εοηγναδμπι οῇ ὅγγ. 
ΜΜΙεάϊοί. ἀναξάντα)} αἰκεπάενμπι ὅ5γγ. ΝΙεαϊοί. τὸ ἴϑν.}) δε 

ξορμΐο ϑγτ. ΜεαΙοΙ. 
ΧΧΙΝ. καὶ οὐκ] 4,4 ποη ὅγύ. Μϑ(1ο]. φϑερεῖ 157 ϑέρει (ἢς) 

χαὶ πατέρας ἡμῶν, 

88. φϑερεῖ “1 φϑάαρει 88. δυνάς.] ϑόνίες 5γτ. Μεάϊΐοὶ. δη- 

μον] εοηρτεραἴίοπενι ὅτ. Μεάϊοὶ, 

ΧΧΥΙ. “ὦ Τὸ ὅραμα] “Ὁ τὸ οραμα 88. εἰ υἱβο πε ἔρμο ὅτ. 

ἹΜεάιϊοὶ. γὰρ) α 88. 

Ι. ἐπὶ Δαρ.} ἐπ ἀϊοδκ: Ῥατὶὶ ϑγτ. ΜεάϊοΪ. τὸ Ξέρξου] “Δεῥπη 

ϑγύ. Μεάϊοὶ. ὃς ἐδασ.} φιὶ τερμαυεγημῖ Θγγ. ἸΜααϊοὶ. 

11. τὸν ἀριϑιμὸν] των αριϑμων 88. ἐγεῖραν] α ((ς) 88. 

11. προσευχ.} αἰερνεςαίϊομεηε 5γγ. Μεαιϊοὶ. 

ΙΝ. ἐξωμολ.} εἰ εοη ες μεπε ὅγγ. Μβαϊοὶ, 
ὝΙ. δυνας.} 2 νϊπεῖρες 5 γγτ. ἸΜεάϊοὶ. 

11. 

25. 

ἷ26. 

Καὶ σροσ- 4. 



ΔΑΝΜΙΗΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Σ Ο. 
ΚΕΦΟΙΧ. 
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26. 

Ν ΝΟ ἊΨ, φ  ᾽ιΝ ρ ρ»Ἄ ᾽ ρὸ ρ᾿ 

χαὶ σαντὶ ἔὔνγει ἐπὶ τῆς γῆς. Σοὶ, Κύριε, ἡ δικαιοσύνη, καὶ ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τῷ προσώπξ χατὰ 
Ν 1 ᾽' ΄ 3 ’ὔ Ν ’ 3 Ἂ ϑρν ἰοῦ Ὶ 

τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀνθρώποις ᾿Ιούδα, χαὶ χαϑημένοις ἐν ᾿ἱἹερασαλὴμ, χαὶ πταντὶ τῷ λαῷ ᾿Ισραὴλ, 
οὐ 4 ς ρο 3 7 ᾽’ 2 ε' 2 ρβῷ 9 ῥᾷ 

τῷ ἐγῖιςα, χαὶ τῷ ἀπωτέρω, ἐν πάσαις ταῖς χώραις, εἰς ἃς διεσχόρπισας αὐτοὺς ἐχεῖ, ἐν τῇ 
Ι 

᾽’ Ὁ.» ’ 3 ΄ ΄ “ὃ 2 δ᾿ ᾿ »᾿ 

πλημμελείᾳ, ἢ ἐπλημμέλησαν ἐναντίον σου. Δέσποτα, ἡμῖν ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου, χαὶ τοῖς 
ρ ε δ ΄ς ’ Ν ζεὶ ᾽’΄ ξ ἰϑὲ Ω ε 7 ΄ φ᾿ ᾽ ς 

.᾿ βασιλεῦσιν ἡμων, χαὶ δυγάςαις, καὶ τοῖς σατρᾶσιν ἥμων, ὁτι ἡμάρτομεν σοι. ΤἸῳ Κυρίῳ ἡ δὶ - 
»’ὔ Ν Ἁ» Φ 3 ’ 2 Ν ἣ“ Ὺ-ς 3 99 9 ρὸ ρο ᾽ ἴω ρῳ 

χαιοσύγη χᾶϊ τὸ εἐλεος, ὁτί ἀπέςημεν ἄπὸ σᾷ, Και οὐχ ἠχᾶσαμεν τῆς φωνῆς Κυριου τοῦ Θεοῦ 
ε. “Ὁ ᾿ “2 ᾽" ΄ Ὁ Ψ»Ὦ » ρ᾿ Ν  εν» Ν, »" ͵΄ “ ἡμων, χαταχολεϑῆσαι τῷ νόμῳ σου, ᾧ ἔδωχας ἐνώπιον Μωσῆ χαὶ ἡμῶν, διὰ τῶν “παίδων σου τῶν 
προφητῶν. Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐγχατέλιπε τὸν νόμον σξ, καὶ ἀπέςησαν, τῇ μὴ ἄκϑσαι τῆς φωνῆς 

2 »" 9.) τ “" ες. ΄ Ν ἰν ρ- » »" 

σου" χαὶ ἐπῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ λατάρα, καὶ ὁ ὄρχος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ γόμῳ Μωσὴ παιδὸς τοῦ 
“  Ψ ς ΄ 39 "ὦ Ἂν ρ᾿ 7 ρο » μ᾿ 

Θεξ, ὅτι ἡμάρτομεν αὐτῷ. Καὶ ἔφησεν ἡμῖν τὰ «προστάγματα αὐτῶ, ὅσα ἐλάλησεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
Ν  ΦΘΙΑΝ, ρ Ω 3 ρ ρμ "» 

χαὶ ἐπὶ τοὺς χριτὰς ἡμῶν, ὅσα ἔχρινας ἡμῖν, ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς καχὰ μεγάλα, οἷα οὐχ ἐγενήθη 
. ἙΝ Ν, 2 Ν 3 ὦ 9 4 3 ς ΄ Ν, ῪΗΝ ’΄ 9 ’ ΡΦ ὑπὸ τὸν δραγον, χα ὁτι ἐγενήση ἐν Ἱερουσαλήμ... Κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν διαϑήχη Μωσῆ, 

’ Ν Ν 9. “Ὁ ζ .» ΄- 9 2 ΄ Ν ’ ΄ » ἐς ρε 3 ἰδὲ 

πάντα τὰ χαχὰ ἐπῆλθεν ἡμῖν" χαὶ οὐχ ἐξεζητήσαμεν τὸ πρόσωπον Κυρίου Θεξ ἡμῶν, ἀποςῆναι 
3 Ἃ Ψῃ ε ᾿» ε ρ Ν ἰϑν ΄ 7΄ὔ ΄ Ν 393 ΄ ΄ 

απὸ τῶν ἀμαρτιων ἡμῶν, Χαι διανοηθῆναι τὴν διχαιοσύγην σου, Κύριε. Καὶ ἡγρύπνησε Κυρίιος 
ς Α, Ξ,ΙΝ Ν Ἁ,ς ΝρΡ2 ΄ 3 ἐε (πρὶ Ψ 7 ε δ ε φ᾿ 9.ϑ, Ν᾿ ΄ Ψ ἊΝ, 

ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ χαχᾶ, χαὶ ἐπήγαγεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὅτι δίκαιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπὶ πσάντα ὅσα ἂν 
’᾽ ΗΝ 3 9. ἰδ ρ 9 »,.»» ΄- ,“" ᾽ ΄ ξ Ν ε ᾿Φ ε 95 

“Φοιηση, χαὶ οὐχ ἡχᾶσαμεν τῆς φωνῆς αὐὑτ. Καὶ γυν, Δεσποτὰ Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐξαγα-- 
Ν ἯΝ 4 3 3 ΄ ἰδὰ ’΄ ΄ »" ε ων ΝΟ» Ψὕ ἫἭ»Ψ» Ν Ν 

γῶν τὸν λαόν σου ἐξ Αἰγύπ]β τῷ βραχίονί σὰ τῷ ὑψηλῷ, χαὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὁνομα, χατὰ τὴν 
ἡμέραν ταύτην, ἡμάρτομεν, ἠγνοήκαμεν. Δέσποτα, χατὰ τὴν διχαιοσύγην σΒ, ἀποςραφήτω ὁ ϑυ- 
μός σου, χαὶ ἡ ὀργή σου, ἀπὸ τῆς πσόλεώς. σα ᾿Ιερεσαλὴμ ὄρους τῇ ἁγίου σα ὅτι ἐν ταῖς ἀμαρ-- 

τίαις ἡμῶν, χαὶ ἐν ταῖς ἀγνοίαις τῶν πατέρων ἡμῶν, Ἱερδσαλὴμ, καὶ ὃ δημός σᾶ, Κύριε, εἰς ὀνει- 

δισμὸν ἐν πᾶσι τοῖς ππεριχύκλῳ ἡμῶν. Καὶ γῦν ἐπάχουσον, Δέσποτα, τῆς προσευχῆς τῇ παιδὸς 
,2»Ν" ἊΝ ΄ Νν 2 ’ ἈΝ ’΄ 4 ΝΣ Ἀ» Ἂν ΄ Ἂν» 

σου, χαὶ ἐπὶ τὰς δεήσεις μου, χαὶ ἐπιδλεψάτω τὸ τπορόσωπόν σ ἐπὶ τὸ ὁρος τὸ ἁγιῦν σδ τὸ ἐρη- 
ΩὩ. » ΝΜ. 3 ΄ ’ »» 

μον, ἕνεχεν τῶν δόλων. σου, Δέσποτα. Πρόσχες, Κύριε, τὸ ἃς σου, χαὶ ἐπάχουσόν μα" ἄνοιξον 

τὸς ὀφθαλμός σου, χαὶ ἴδε τὴν ἐρήμωσιν ἡμῶν, χαὶ τῆς πόλεώς σου, ἐφ᾽ ἧς ἐπεχλήϑη τὸ ὄνομά 

σου ἐπ᾿ αὐτῆς" οὐ γὰρ ἐπὶ ταῖς δικαιοσύναις ἡμῶν ἡμεῖς δεόμεθα ἐν ταῖς προσευχαῖς ἡμῶν ἐνώ-- 

πιόν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ σὸν ἔλεος, Κύριε, Σὺ ἱλάτευσον" Κύριε, ἐπάκεσον, χαὶ ποίησον, χαὶ μὴ 

χρονίσης ἕνεχα σεαυτῇ, Δέσποτα, ὅτι τὸ ὄνομά σου ἐπεχλήνϑη ἐπὶ τὴν πτῦλιν σου Σιὼν, χαὶ ἐπὶ 

τὸν λαόν σου Ἰσραήλ. Καὶ ἕως ἐγὼ ἐλάλουν προσευχόμενος, χαὶ ἐξομολογέμενος τὰς ἁμαρτίας 

μου, χαὶ τὰς ἁμαρτίας τῇ λαξ μου ᾿Ισραὴλ, καὶ δεόμενος ἐν ταῖς προσευχαῖς ἐναντίον Κυρίου 

Θεξ με, χαὶ ὑπὲρ τῇ ὄρους τῇ ἁγίου τῇ Θεξ ἡμῶν, Καὶ ἔτι λαλᾶντός μου ἐν τῇ προσευχῇ μου, 

χαὶ ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ, ὃν εἶδον ἐν τῷ ὕπνῳ μου τὴν ἀρχὴν, Γαδριῆλ, τάχει φερόμενος πφροσήγ[ισέ μοι 

ἐν ὥρᾳ ϑυσίας ἑσπερίνης. Καὶ προσῆλϑε, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, χαὶ εἶπεν, Δανιὴλ, ἄρτι 

ἐξηλθον ὑποδεῖξαί σοι διάνοιαν. Ἔν ἀρχῇ τῆς δεήσεώς σου ἐξηλθε πρόσταγμα παρὰ Κυρίου, 

χαὶ ἐγὼ ἦλϑον ὑποδεῖξαί σοι, ὅτι ἐλεηνὸς εἶ, χαὶ διανοήϑητι τὸ πρόσταγμα. Ἑδδομήχοντα 

ἑδδομάϑδες ἐκρίϑησαν ἐπὶ τὸν λαόν σον, καὶ ἐπὶ τὴν “πόλιν Σιὼν, συντελεσθῆναι τὴν ἁμαρτίαν, 

χαὶ τὰς ἀδικίας σπανίσαι, καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀδικίας, καὶ διανοηθῆναι τὸ ὅραμα, χαὶ δοθῆναι 
ρ ΄ -ω ΄ Ν 9 ΄ Φ ε » 

δικαιοσύνην αἰώνιον, χαὶ συντελεσθῆναι τὰ ὁράματα καὶ χαὶ πσροφήτην, καὶ εὐφρᾶναι ἅγιον ἀγίων. 

Καὶ γνώση, καὶ διανοηϑήση, καὶ εὐφρανϑήση, χαὶ εὑρήσεις προστάγματα ἀποχριϑήναι, καὶ οἶκο-- 

δομήσεις Ἱερουσαλὴμ πόλιν Κυρίῳ. Καὶ μετὰ ἑπ]ὰ, χαὶ ἑξδομήκοντα χαὶ ἑξήχοντα δύο ἀποςα- 

ἍΙΙ. κατὰ τὴν ἡμ. ταῦτ.) ἐπ ἀϊε ἦας ὅ8γτ. Μείϊοὶ. ἔχε; ΧΙΧ. ἱλάτ.] -Ἑ »οὐὲς 8γτ. Μαϊοί. 

ἐδως 5γ1. Με εάϊοὶ. σου. Δέσποτα,} {μο, Τοπιίπε, ϑγτ. Μεαϊοὶ. ΧΧ. ταῖς προσευχ.] ἀεργεραεἰοπϊζμι ὅτι Μαροϊ. 

ΨΙ1Π. δυνάς.] τοις δυν. 88. ΧΧΙ. ὁ ἀνὴρ] κα ὁ 88. τάχει φερόμ.} νεπίοπς οἰο ὅγτ. Μίε- 

Χ. σου 15] αυτον 83. καὶ ἡμῶν) εἰ εονανπ ποδὶς ὅγτ. ΜΙ βαϊοὶ, ἀϊοί. " 

ΧΙ. ἐπῆλϑ.} νοι δγτ, Μεάϊοί. ΧΧΙΙΠ]. πρόσταγμα υἱι.1 -Ἐ εἰ ορηβάσγαυὶ Ἰρίώη "παπήαέμη ϑγ. 

ΧΙ. ἐφ᾽ ἡμ. χαὶ ἐπὶ] σέ πο: εἰ «ἡ δγτ. Μεάϊοί. Μείϊοϊὶ. 

ΧΧΙΝΨΝ. καὶ τὰς αδ. σπαν.} εἰ ἐπα πα ΜΓ ἐπιφμίίας 5ΥΥ. Μοάϊοϊ. 
ΧΙΝ. ὅσα] φια 5γγ. Μεαϊοὶ. 

ἱ 

6 καὶ δοϑ. δικ. αἰών.) σῷ εἰ ἀρείων γυβλια ψαρίενπα ἡ ὅγτ. Μεαϊοὶ, 
ΧΥῚ. ὁ δημός] εοπργεραιίο 5γγ. Μεάϊοὶ. εἰς ὀνειδ.} ἐπ Ἤρρτο- 

ὄνϊμνι αὅα εβ ὅ5γτ. Μεαϊοὶ. ἐν ας. α ὅγγ. Μεαϊοὶ. τὰ ὁράματα ὃς καὶ τοροφήτην καὶ εὐφρ.] υἱβο ὃς εἰ ργορλεῖαδ, εἰ ἰκίε- 

ΧΥΙΙ. ἐπὶ τὰς] α ἐπὶ ὅ5γγυ. Μεάϊοϊ. “ων α (86) ὅγτ. Μεύῖοὶ. 

ΧΝ͵Π. σου 15] μου (Π0)" 88. ἐπ᾿ αὐτῆς} α ϑγύ. Μοΐϊοϊ. ΧΧν. εὑρήσεις] ευρησης 88. 

ἐπὶ ταῖς δικ. ἡμ.] νοβίεγ γεμδίείαπι ποβγαπι ὅγύ. Μβάϊοὶ. ΧΧΥῚΙ. δύο] τπᾶγρο ἠεῤάοπια α: ϑγτ. Μεάϊοὶ. 



ΔΑΝΙΗΔΛΔ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ Ο. 

θήσεται χρίσμα, χαὶ οὐκ ἕςαι, χαὶ βασιλεία ἐθνῶν φϑερεῖ τὴν αὖλιν, καὶ τὸ ἅγιον
 μετὰ τοῦ 

χριςϑ: χαὶ ἥξει ἡ συντέλεια αὐτᾶ μετ᾽ ὀργῆς, χαὶ ἕως καιρβ συντελε
ίας, ἀπὸ τπηολέμου πολε- 

μηϑήσεται. Καὶ δυναςεύσει ἡ διαϑήκη εἰς “πολλοὺς, χαὶ πάλιν ἐπιςρέψει, λαὶ ἀνοικοδομηδή- 

σεται εἰς πτλᾶτος καὶ μῆχος, καὶ κατὰ συντέλειαν χαιρῶν" χαὶ μετὰ ἑπ]ὰ λαὶ ἑδδομήκοντα 
χαι-. 

ροὺς, καὶ ἑξήκοντα δύο ἐτῶν, ἕως χαιρ8 συντελείας πολέμου, χαὶ ἀφαιρεθήσεται ᾿ ἐρήμωσις 
ἐν 

τῷ χατισχύσαι τὴν διαϑήχην ἐπὶ πολλὰς ἑξδομάδας, χαὶ ἐν τῷ τέλει τῆς ἑξδομάδος ἀρϑήσεται 

ἡ ϑυσία, καὶ ἡ σπονδὴ, καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων ἔξφαι ἕως συντελείας, χαὶ συν- 

τέλεια δοϑήσεται “- ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν. 

ἘΝ τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρου τοῦ βασιλέως Περσὼν πρόσταγμα ἐδείχϑη τῷ Δανιὴλ, ὃς 

ἐπεκλήϑη τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ" καὶ ἀληϑὲς τὸ ὅραμα, χαὶ τὸ πρύόσταγμα' χαὶ τὸ πλῆνος τὸ 

ἰσχυρὸν διανοηθήσεται τὸ πρόσταγμᾶ; χαὶ διηνοήϑην -- αὐτὸ ἐν ὁράματι" Ἔν ταῖς ἡμέραις 

ἐχείγαις ἐγὼ Δανιὴλ ἡμὴν πενϑῶν τρεῖς ἐδδομάδας. Αρτον ἐκιϑυμιῶν οὐκ ἔφαγον, χαὶ χρέας 

λειψάμην, ἕως τῷ συντελέσαι με τὰς τρεῖς 
Ν ἐν ) ΕΝ, ας 3 ὩΣ ΄ » ᾿ 2 3 

χαὶ οἶνος οὐχ εἰσῆλθεν εἰς τὸ φομᾶ μοῦ, ἐλάιον οὐχ ἢ 

ε -“- “- ὩΣ 2 ε ρ Ζ΄ ν » Ζ “ Ν “" " δ 

ἑξδομάδας τῶν ἡμερῶν. Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ χαὶ εἰχάδι τῇ μηνὸς τὰ πρώτου, χαὶ 

4..᾿, ὃς ἪΝ 5 Ν “- ΄ - " " φ 7 Ν 7 3 2 

ἐγὼ ἤμην ἐπὶ τῇ χείλους τὸ σσοταμδ τοῦ μεγάλδ, ὃς ἐςι Τίγρης. Καὶ ἦρα τοὺς ὀφϑαλμός μδ, 

ς-ς 4“ π' Ν ἈΛΥ “" 3 7 ’ὔ’ Ὰς ς 3 ΝΣ 
7’ 7 “ 

χαὶ εἶδον, χαὶ ἰδὲ ἄνθρωπος εἰς ἐγδεδυμένος βύσσινα, καὶ τὴν ὀσφὺν περιεζωσμένος βυσσίνῳ, καὶ 

9 ; 2 τ " ν᾿ ᾿ » τ . 
7 ,ς κ" δ 

ἐχ μέσου αὐτῇ φὼς, χαὶ τὸ ςόμα αὐτῇ ὡσεὶ ϑαλάσσης. Καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ ὅρασις 

2 “ - ες » Ν . 'δδ΄ .Ε Ν ΄ ἝΝ , 3.ϑ Ὁ Ν ’ ες, Ν 

ἀςρο πῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτὰ ὡσεὶ λαμπάδες πυρὸς, χαὶ οἱ βραχίονες αὐτὸ, χαὶ οἱ πόδες ὡσεὶ 

Ν᾿ 3 Ν᾿ "»" »ὍῸ ε Ν ΄ Ν Ὁ ΙΝ Ν δ 

χαλκὸς ἐξαςράπίων, χαὶι φωνὴ λαλιᾶς αὐτϑ ὡσεῖ φωνὴ ϑορύξε. Και εἶδον ἐγὼ Δανιὴλ τὴν ὁρα- 

Ν 7 ᾿ “4 Ν, ε 
2, ». “Ὁ Ο Ψ ΝΗ » » 

σιν τὴν μεγάλην ταύτην, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ὄντες μετ᾽ ἐμξ οὐχ εἴδοσαν τὴν ὑρᾶσιν ταῦτὴν, χαὶ 

΄ 5 Ν » 7 2.2 5. Ν 
δὰ ΝΟΠΣΟΟΟΝ φ ΄ Ν 

φόξος ἰσχυρὸς ἐπέπεσεν ἐπ αὐτᾶς, χᾶι ἀπέδροισαν ἐν σπεδῆ. Καὶ εγὼ χατελείφϑην μόνος, χαὶ 

ν᾿ - ῤ Ω 
7] ’ὔ 5» 

9 Ν χΟΟΝΝ ἰίων 3 

εἶδον τὴν ὅρασιν τὴν μεγάλην ταὐὑτην, ΧῶΙ 8 κατελείφϑη ἐν ἐμοὶ ἰσχυς, χαὶι ἰδὲ πνεῦμα ἐπεςράφη 

ΜΠ Ψ 3 
ἭΝ 2 ΄ 

"ς τς 
Ν ἰφὲ » δ 3 ", 

ἐπ’ ἐμὲ εἰς φϑορᾶν, καὶ οὐ χατίισχυσᾶ. Καὶ οὐχ ἤχεσα τὴν φωνὴν λαλιᾶς αὐτδ᾽ εγὼ ἡμῆν 

πεπ]ωκὼς ἐπὶ "πρόσωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν. Καὶ ἰδοὺ χεῖρα προσήγαγέ μοὶ, χαὶ ἤγειρέ με ἐπὶ 

ρ" ’ ,“ ἃς ΝΨ.ῃψ. ἰων ἰδ "᾿ς »Ἠ»ν» 
νΝ » 9 Ν ἣ" 

τῶν γονάτων ἐπὶ τὰ (χνὴ τῶν ποδῶν μου, Καὶ εἶπεν μοι, Δανιηλ, ἄγϑρωπος ἐλεῆνος εἰ; ᾧδια- 

γοήϑητι τοῖς προστάγμασιν οἷς ἐγὼ λαλῶ ἐκὶ σὲ, χαὶ ςῆϑι ἐπὶ τοῦ τόπϑ σξ, ἄρτι γὰρ ἀκεςά- 

2 
5Ν ΄ ΝΣ νῆς: » Ν 3.ᾧ 2) “Ὁ Ν, Υ Ψ" » ΄ ΝΟ Ψ 

λὴν ἐπὶ σέ: χαὶ ἐν τῷ λᾶλησαι ἄυτον ΜῈΤ ἐμᾷ Τὸ σγροσταγμῶ ΤὸτΤΟ, ἐς ἢν τρεμῶν. Καὶ Εἰ Ὲν 

οι" Ν εἰ ἿΝ 8 Ν Ω͂ π᾿: ἰδ ε« “ ρο Ζ΄ “Ὁ “ὕ ΝΗ Ζ 4 ὃ 

πρὸς μὲ, μὴ φοξξ, Δανιὴλ, ὅτι ἀπὸ τῆς ἡμερᾶς τὴς πρώτης, ἧς ἔδωχας τὸ πρόσωπον σοὺ ὁϊανο- 

ηϑῆναι, χαὶ ταπεινωθῆναι ἐναντίον Κυρία τϑ Θεξ σε, εἰσηκόσϑη τὸ ῥῆμά σα, χαὶ ἐγὼ εἰσῆλϑον 

ρ ςεςἔ ’ὔ δι - Ἧς ΄ βο 3 ΄ 9 ’΄ ᾿΄ ΄-ς ͵7’ .ς ἡ 

τῷ ῥήματί σε. Καὶ ὁ ςρατηγος βασιλέως Περσῶν ἀνϑειςήκει ἐναντίον μΒ εἰχοσὶ Χαὶ μιὰν ἮβΕ- 

ραν" χαὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν «τρώτων ἐπῆλθε βοηθῆσαί μοι, χαὶ αὐτὸν ἐχεῖ 

χατέλιπον μετὰ τῇ ςρατηγοῦ τοῦ βασιλέως Περσῶν. Καὶ εἶπέν μοι, ἦλθον ὑχοδεῖξαί σοι τί 

ς ἑλδι ἊΣ ων ρ 9 ΡῚ [ω] ς ρ 
᾿ "29 ρ᾿ 

ὑπαντήσεται τῷ λαῷ σου ἐπ᾿ ἐσχάτα τῶν ἡμερῶν, ἔτι γὰρ ὅρασις εἰς ἡμέρας. Καὶ ἐν τῷ αὐτὸν 

λαλῆσαι μετ᾽ ἐμᾶ τὰ προστάγματα ταῦτα, ἔδωκα τὸ πρόσωπόν μὲ ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ ἐσιώπησα. 

Καὶ ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις χειρὸς ἀνθρώπου ἥψατό μοὺ τῶν χειλέων" καὶ ἤνοιξα τὸ ςόμα μου, καὶ 

“ὥς Ἂς ΡΗ͂Ρ “᾿ς 2) 7 Ζ͵΄ ᾿ 3 7 3.ϑ δ Ν ᾿ 

ἐλάλησα, χαὶ εἶπα τῷ ἑςηχότι ἀπέναντί μ8, Ἰκύρια' χαὶ ὡς ὅρασις ἐπεςρᾶφη εἶ τὸ λευρόν μου 

᾿- 5. 5... οἷς Ν 32 εν 3... 3 9 7 ΄-, ρὸ 
»ὃ μὸ --Ὄ ρῶ 49 ΡῸ 

ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ οὖχ ἦν ἐπ᾿ ἐμοὶ ἰσχύς. Καὶ πῶς δυνήσεται ὁ ταῖς λαλῆσαι μετᾶ τῷ Κυρία αὐτὸ; 

ν 323ϑ.ν 92 ΄ ΝΣ » 5 : ρμ 9 3 Ν ΄ 

καὶ ἐγὼ ἠσϑένησα, χαὶ ἐκ ἔςιν ἐν ἐμοὶ ἰσχὺς, καὶ φνευμοι οὐ χατελείφϑη ἐν ἐμοί. Καὶ προσέ- 

ΝΩ ΄ ς [7 -ι 593 
-οΟ 

3 

ϑηχε, καὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπου, καὶ χατίσχυσέ με. Καὶ εἶπέν μοι, ἄνθρωπος ἐλεή- 

ΧΧΥΙ]. μῆκος] {ἐπ Ἰομοι πιά ίιοη ϑγγ. ΜΘάϊοΙ. καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν ν. τὴν ὁσφ.} Λιρῥεγ Ἰαίηες ὅγγ. ἹΜεΐιοὶ. βυσσίν.} νοδέπιοηίο 

βδέλ. εὐπη: [η4.} εἰ ἐπ ἐεηιρίο σὰν αὐοριπα!ο δία. εἴ ἢπρᾺ}}8 Ἰϊηεῖ5 θη] 86 ὀγίξηο δγτ. Μοάνιϊ. 

αὐ βπδιη σοπ)ΠΊδτῖ5 ρροπῖτιγ οὈεῖιι5, τ εἴ πιθτοθεἶτ5 δὰ ἤπεπὶ ΠΟΠῚΠΊΔ- ΨΙ. οἱ πόδ. ρείάες εἶπε ὅγτ. ἹΜοεάϊοὶ. 

ἰἰ5. ΗἸ νεῖο οδεὶϊ ἀρραγεπί Ἰαπὶ Γι ουίσυγε ἰὰ (οά. 88 πιεὸ ; εἴ ἴῃ ΧΙ. τρὸς σέ 25} ε} ἐε ὅγγ. Μεαϊοί. 

ῆο (οάϊος εἴ ῃ Ἑά. ΟΝ. υ:8 οχ 60 δεῖς ἐχρτοῖθ, ὕπὰ8 ἀξ 113 οὔ ε] 18, ΧΙ]. εἰσηκ.7 οἰἶαπι χαμαί οἱ 5 Ύγ. Μοαϊοϊ. 

ΠΕΙΊΡΕ αηΐα εἰς τὴν ἐρήμωσιν, ἴῃ πλδηϊξεῖϊο παθεΐυγ. ΧΙ. ὀὠνθειςηκ.7 βαῤαὶ ὅϑ5γτ. ΜΘαϊοὶ. ἐπῆλϑε)} συερτ ὅγγ. Με- 

αἰοὶ. τοῦ βωσιλ.} κα τξ 88. 

ΧΙΝ. ἡ ὅρασ.} λογα ὅγτ. Μεάῖοϊ. 

ΧΥΙ. ἐπ᾽ ἐμοὶ} ἐπ πε δγτ. ἹΜεάϊοῖ. 

ΧΝΤΙΙ. ἡΨ. μου] σρῥγορίπφμαν!τ μι ὅγτ. Μεάϊοὶ. 

1. “ὦ αὐτὸ ἐν ὁράματι “1 “ὦ ἐμαὶ ρεν νὑὐβομεν ϑντ, Μεαῖοὶ. 

11. τας τρ.] κα τᾶς 88. 

ΙΥ. τῇ ἡ.} ἐπ ἀϊε ϑγτ. Μεάϊοὶ. 

ΚΕΦ. ΙΧ, 

27. 

ΚΕΦ, 

12. 

12: 

14. 

1. 

τύ. 

17. 

ι8. 

19. 



ΚΕΦΟ.Χ. 

20. 

Θι (αι 

11. 

12. 

13. 

14. 

Σὅ. 

τ6. 

17. 

18. 

ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ Ο- 

γὸς εἶ, μὴ φοδδ, ὑγίαινε, ἀνδρίζου καὶ ἴσχυε" χαὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ ἴσχυσα, καὶ 
εἶπα, λαλησάτω ὁ Κύριός με, ὅτι ἐνίσχυσέ με. Καὶ εἶπεν πρὸς μὲ, γινώσχεις τί ἦλϑον πρὸς σέ; 
χαὶ νῦν ἐπιξρέψω διαμάχεσθαι μετὰ τῇ φρατηγξᾷ βασιλέως τῶν Περσῶν" χαὶ ἐγὼ ἐξεπορευόμην, 
χαὶ ἰδὲ ςρατηγὸς Ἑλλήνων εἰσεπορεύετο. Καὶ μάλα ὑποδείξω σοι τὰ πρῶτα ἐν ἀπογραφῆ ἀλη- 
σϑείας, χαὶ ἐϑεὶς ἣν ὁ βοηθῶν μετ᾽ ἐμδ ὑπὲρ τότων, ἀλλ᾽ ἢ Μιχαὴλ ὁ ἴΑγίελος. 

2 »“ 2 ,᾽ οἱ ΄ ΄ " ΄ ἈΝΆ 2 ΄ “ ΚΑῚ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ πρώτῳ Κύρε τῷ βασιλέως εἶπέν μοι, ἐνισχύσαι χαὶ ἀνδοίζεσϑαι. Καὶ γῦν 
3 ε ρ᾿ ΄ ἯΝ ρ ρὸ 3 » - 

ἦλθον τὴν ἀλήσειαν ὑποδεῖξαί σοι" ἰδὲ τρεῖς βασιλεῖς ἀνθεςήκασιν ἐν τῇ Περσίδι, χαὶ ὁ τέταρ- 
7 ρο 7 Ὡν 7 3 μ᾿ ἴω 7 ς “- τος πλετήσει πλδτον μέγαν παρὰ “πάντας χαὶ ἐν τῷ χατισχύσαι αὐτὸν ἐν τῷ ππτλότῳ αὐτῷ, 

3 ᾽ὔ’ Ν ρ κε ΄ ΗΝ 

ἐπαναςήσεται πταντὶ βασιλεῖ “Ἑλλήνων. Καὶ ςήσεται βασιλεὺς δυνατὸς, χαὶ χυριεύσει χυρείας 
ρο Ν ΄ ϑὼ ἊΝ ’΄ ΝΣ) », Σ ρ᾿ ΣΝ ’΄ ε ᾽’ὔ 

«πολλῆς, χαὶ ποοιῆσει χαϑὼς ἂν. βάληται. Καὶ ἐν τῷ ἀναςῆναι αὐτὸν συντριδήσεται ἡ βασιλεία 
ρ ’ὔ ἰδὲ "»" 2 [ωἡ 

αὐτϑ, χαὶ μερισθήσεται εἰς τὲς τέσσαρας ἀνέμδς τὸ δραγοῦ, οὐ κατὰ τὴν ἀλχὴν αὖτ, ἐδὲ χατὰ 
Ν ’΄ 9» ἃ 3 ΄ Ψ 2 ΄ ε ’ 3 » Ν εΓ͵ ΄ “" τὴν χυρείαν αὖτ, ἣν ἐδυνάςευσε, ὅτι ἀποςαϑήσεται ἡ βασιλεία αὐτὰ, χαὶ ἑτέρες διδάξει ταῦτα, 

ΜΝ, 33 ΄ ’΄ 3 ΄ Ν, " 9 ἰῶν “" | ’ὔ ΚΝ Ν ΄ 

Καὶ ἐνισχύσει βασιλείαν Αἰγύπ]ου, χαὶ εἷς ἐχ τῶν δυγαςῶν χατισχύσει αὐτὸν, καὶ δυναςεύσει" 
δ ΄ “΄ ε ΄ 5. » Ν »} ΄ 2 “,», 35. “ ΝΣ» ΄ 
υγαςεία μεγάλη ἡ δυναςεία αὐτᾶ. Καὶ εἰς συντέλειαν ἐγιαυτῶν ἄξει αὐτός" χαὶ εἰσελεύσεται 

Ν 2 92 4 Ν ᾽ὔ Ν » 4." 7 ΄ ᾿ ΄ἦ » . 7 

βασιλεὺς Αἰγύπ]ου εἰς τὴν βασιλείαν τὴν βοῤῥα “ποιήσασθαι συνϑήχας, χαὶ οὐ μὴ κατισχύσει, 
ὅτι ὁ βραχίων αὐτξ οὐ ςἥσει ἰσχὺν, χαὶ ὁ βραχίων αὐτῷ γαρχήσει, χαὶ τῶν συμπορευομένων μετ᾽ 

39 ».»0 Ν, ρ 3 Φ Ν, » ΄ ΗΝ 9 ἰμοχῷ ε΄’ 3 μ᾿ 39 ςε ΝΝ ΝΥ ϑ)ν»"»"»ς 

. αὔτϑ, Καὶ μενεῖ εἰς ὡρας" καὶ ἀναςήσεται φυτὸν ἐχ τῆς ῥίζης αὐτοῦ χαὺ ἑαυτὸν, χαὶ ἥξει ἐπὶ 
Ν᾿, 7 ϑ. Ὁ» 9 2. 3 »ε Ν, 5954" ΄ᾳ ΄ Ν Ν ΄ "ς 

τὴν δύναμιν αὐτῇ ἐν ἰσχύϊ αὐτῇ βασιλεὺς βοῤῥᾶ, καὶ “ποήσει ταραχὴν, καὶ χατισχύσει. Καὶ 

τοὺς ϑεδς αὐτῶν χαταςρέψει μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐτῶν, χαὶ τὰς ὄχλους αὐτῶν μετὰ τῶν σχευῶν 
τῶν ἐπισυμημάτων αὐτῶν, τὸ ἀργύριον, χαὶ τὸ χρυσίον, ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐποίσεσιν εἰς Αἴγυπῆον, 

χαὶ ἔςαι ἔτος βασιλεῖ βοῤῥᾶ. Καὶ εἰσελεύσεται εἰς βασιλείαν βασιλεὺς Αἰγύπ]ου ἡμέρας, χαὶ 
3 ’ ἘΝ ΝνΝ [ον 95 »ν»Ὁ με εἣΝἢ 3 »9 2 ᾽ ᾿ Ν ᾽ Ν » 

ἐπιςρέψει ἐπὶ τὴν γὴν αὐτϑ, Καὶ ὁ υἱὸς αὐτϑ, χαὶ ἐρεσισϑήσεται, χαὶ συνάξει συναγωγὴν ὕχλϑ 
“ ν.. 2 ΄ 3 2Ν ΄ ΄ ν. » ΄ ν Ζ 

σολλϑβ, χαὶ εἰσελεύσεται χαὶτ αὑτὴν χατάσυρων, παρελεύσεται χαὶ ἐπίςρεψει. Και παροξυνϑή- 

σεται ἐπὶ πολὺ, Καὶ ὀργισθήσεται βασιλεὺς Αἰγύπ]ου κ χαὶ ἐξελέύσεται,΄ χαὶ πολεμήσει μετὰ 
͵΄ »ος“" ν. Ζ Ψ ν Μ“ Ν 7, ε . Ν “-“ » 

βασιλέως βοῤῥὰ, κὶ χαὶ ςήσει ὄχλον πολὺν, χαὶ παραδοσϑσήσεται ἡ συγαγωγὴ εἰς τὰς χεῖρας αὐ-- 
ἰδ ᾿ς, ΄ ΄ς ῪΗᾳ Ν ε ’ ε ’΄ 9. “ Ν ’ὔ; " ΝἯ 

τοῦ. Καὶ λήψεται τὴν συναγωγὴν, χαὶ ὑψωθήσεται ἡ χαρδία αὐτῷ, χαὶ ταράξει «πολλὲς, χαὶ 

οὐ μὴ φοξηϑη. Καὶ ἐπιςρέψει βασιλεὺς βοῤῥᾶ, χαὶ συνάξει πσόλεως συγαγωγὴν μείζονα παρὰ 

τὴν πρώτην, χατὰ συντέλειαν χαιρᾶ ἐγιαυτᾶ, χαὶ εἰσελεύσεται εἰς αὐτὴν ἐπ᾿ αὐτὸν ἐν ὄχλῳ πολ- 
"“ ν 2 ΄ ρ" ν 93 Ν ΝΞ ΨΚΚΚΕ, ΄ ᾿ ΄ 2 ν᾿ Ν 

λῷ, χαὶ ἐν χρήμασι “πολλοῖς. Καὶ ἐν τοῖς χαιροῖς ἐκείνοις διάνοιαι ἀναςήσονται ἐπὶ τὸν βασι-- 
΄ 3 ’ Ν ᾽ ΄ ΄ᾳ ΄ οἿἿ 4 Ν, 3Ψ ΄ 3 ΝΡ: 292 ες ΩΦ 

λέα Αἰγύπ]ου, χαὶ ἀγοικοδομῆσει τὰ πτεπ]ωχύτα τῷ ἔσγους σου, χαὶ αἀναςήσεται εἰς τὸ ἀγὰςῆσαι 

τὴν προφητείαν.) χαὶ πτροσχόψουσι. Καὶ ἐπελεύσεται βασιλεὺς βοῤῥᾷ, καὶ ἐπιςρέψει τὰ δό-- 
9 0. Ν 4 Ἧ ’ Ἁ 3 Ἂς Ν ε ΄ ’΄ 9 ᾽ὔ ά ὃ 

ρατα αὐτὰ, Καὶ λήψεται ΤῊΝ ὍοΟλιν τὴν οχυρᾶν, καὶ οἱ βραχίονες βασιλέεως Αἰγύπ]ου φςησονται 
ρῶ ρω ρ᾿ - ρ ΕῚ ρ᾿ 39 »" Ν ἿΆ ς 3 

μετὰ τῶν δυναςῶν αὖτδ, χαὶ οὐχ ἔςαι αὐτῷ ἰσχὺς εἰς τὸ ἀντιςηναι αὐτῷ. Καὶ “ποιῆσει ὁ εἰσ-- 
’ 9. 23 2, Ν Ν, ΄ 3 ν»0 Ν 3 Ἤ ες 93 9 Ν 3 ΄ 3 ΕΣ Ν ΄ 

πορευόμενος ἐπ᾿ αὐτὸν χατὰ τὸ ϑελημα αὖτξ, χαὶ οὐχ ἔςαι ὁ ἀγϑεςηχὼς ἐναντίον αὐτϑ" χαὶ ςη- 
3 μο 7 ρἂ "- 8 9 ΄-ς ΄ Ὰ, ͵ 

σεται ἐν τῇ χώρᾳ, χαὶ ἐπιτελεσϑήσεται “πάντα τὰ ἐν ταῖς χερσίν αὐτ. Και δώσει τὸ πορόσω- 
2 ἴω ρῳ 3 9. ΡΝ ΄ . Ν 7 ᾽ 

πον αὐτῷ ἐπελϑεῖν βίᾳ τὸ ἔργον αὐτῶ, χαὶ συνϑήχας μετ αὐτὰ “ποιήσεται" Χαὶ συγατέρα ἄνγ- 
᾽ ᾽’ 3 Ὅ00 9 Ν ρ 2."κ ,“ ϑ Ζ ΄;ἦ 3 », Κ Ἅ δώ ἈΝ, ΄ 

ϑρώπε δώσει αὐτῷ εἰς τὸ φϑεῖραι αὐτὴν, καὶ οὐ “πείσεται, χαὶ οὐχ εξαι. Καὶ ὁῶσει τὸ πρόσω- 
ἴω - ν. 5) ὔ 3 . ϑ αν 9. ν»" 9 Φ 

πον αὐτῷ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, χαὶ λήψεται πολλᾷς, χαὶ ἐπιςρέψει ὀργὴν ὀγειδισμξ αὐτῶν ἐν ὅρχῳ 

ν΄. ἐνισχ.} εονηογεαδὲνμγ ὅγτ, Μεαϊοϊ. δυναςεύσει" δυναςεἴΖ )}ὺ͵ τεγὰ Ἑὰ. ΟΠ]σ, 

εογγοδογ αὐἱιμν ἐπὶ ον μαἶπε δγγ. ΜοαΪΟοΙ. ΧΙ. φοξηϑη} εἰριεδὶ} δ γτ. ΝΜΙΟΊΙΟοΙ. 

ΝΙ. βορῤῥᾷ] βορραν 88. ἰσχὺν] “γε μϊπε ϑγτ. ΜεαΙοί. ΧΙΝ. αἀναςῆσαι) αναςηναι 88. Υ 

ἍΨΙ1. κχκαϑ' ἑαντ.} εὐ μεῖρ ὅ5γγ. Μααϊοὶ. ΧΥΝ. ἐπελεύσ.} νεπῖε! ὅϑγυ. Μεᾶϊο. αντιςγηναι) ἰ 88, μιλεῖ 

1Χ. βασιλεὺς] Ἀὰ γεα « ὅγι. Μοάΐο. ὀ ἡμέρ.] «ὦ ἀϊε:, (εὰ «ἡ ἄντισϑῆναι μετ εἰτογεπὶ ἘΔ. ΟΠ. ὌΝ 

ΕΠ νἱἠεῖυγ ἃ τηᾶπὺ Ἑαϊϊοτὶ5) ὅγτ. Μεάῖοὶ. ἐπὶ] εἰς 88. ΧΨ]. ἐπ᾽ αὐτ. αὐἰνενγμς ἐμπὶ ὅγνυ. ΜΙ ςαϊοὶ. τὴ χωρᾳ) γοσίονα 

Χ. κατασύρων] ἢς επιεπάανί, ρο κατα Συρὼν, ΟοὐἀϊοὶΞ 88 τηεὶ, σοἰμπιαιὶς ὅγτ, Μεαΐοὶ. πιᾶγρο ἐν χωρα τῆς ϑελήσεως (ἰυγῖε εχ υΧ Χ) 

αἴχιιο δάεο Ἑἀϊιοηἷς Οϊρίδῃαο, εἸτοῦα πιδηϊξεῖτο. Βαθεῖ ἰη (οἀ. πιεὸ 33. τὰ] κα 88. ὅγγ- Μεάϊοί. 

ΧΙ. κὰ καὶ ςήσ. ὄχλ. “πολὺν 4] εἰ ἐχεαὐὶλ ᾿ς ἱωεγόσηι νι ίαρ ἡ ΧΥΠΙ, τὸ ἔργ.} ὁπαπ ΦΡῊΣ ϑΥΥ. ἽΠέοι ; 

((ἐά τηεπάοΐς, υὐ νἱάεῖιγ) δγγ. Μεαϊοὶ. παραδοϑ.} παῦεῖ ἢς, υἱ ΧΥΠΙῚ. ὅρκῳ κατὰ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῇ. Ἔπιςρ.] γαγαπιεπίο. δέ- 

. «ἀϊαΐ, 88. ςυἱ σοπίεητίις ὅγε. Μεάϊοί. μαδεὶ ταραϑοϑήσει με εἴγο-  ομμάωσι οῤῥγοόγί μη ἔωωπε σοπτογίε ὅτ. Μερῖοὶ. 
ἘΦ 



ΔΑΝΙΗ͂Λ ΚΑΤᾺ ΤΟΥΣ Ο. 
ΚΕΦ, χα, 

“ατὰ τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῇ, . ᾿Επιςρέψει τὸ πρόσωπον αὐτῇ εἰς τὸ χατισχύσαι τὴν χώραν αὐτοῦ, το. 

χαὶ πτροσχύψει, καὶ πεσεῖται, χαὶ οὐχ, εὑρεθήσεται. Καὶ ἀναςήσεται ἐκ τῆς ῥίζης αὐτὰ φυτὸν 

ὡς: χαὶ ἐν ἡμέραις ἐσχάταις συντριδήσεται, 
λ Ο. 

΄ 

’΄ 
9 7] [4 

βασιλείας εἰς ἀγάςασιν, ἀνὴρ τύπ]ων δόξαν βασιλε 
ςς 

ΝΙΝ ΄ 2. Ὁ 2 7 
-ο 

χαὶ ἐκ ἐν ὀργή, ἐδὲ ἐν ππολέμῳ, Και ἀγαςήσεται ἐπὶ τὸν τόπον αὖτ εὐχαταφῥονητος, καὶ οὐ δο-. 2ι. 

ἐ 1 ᾿ Ἢ “ὦ 9 Ζ 7 Ὺ-ς 2 ᾽’ “3 ρ 

ϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὸν δόξα βασιλέως, καὶ ἥξει ἐξάπινα, κατισχύσει βασιλεὺς ἐν χληροδοσίᾳ αὐτοῦ. 

7΄ Ν ΄ 
ΙΝ ΄ 3... ΡῈ Ν ]ς Καὶ ͵΄ 

Καὶ τοὺς βραχίονας τους συντριδέντας συντρίψει ἀπὸ προσώπου αὐτῇ, καὶ μετὰ τῆς δια ϑήκης, 33. 

» “ “ -,.«:μ«::᾽΄»Ἀ ΚΖ . 3 Ἄ 9 » “υἷἰν» Ἵ 

Καὶ ϑήμον συνταγέντος μετ᾽ αὐτᾶ, ποιήσει ψεῦδος, χαὶ ἐπὶ ἔϑνος ἰσχύυβον εν ολιγοςῷ ἔϑγει, 23. 

΄ Ν ΠΝ ς » 3 ΄ὕ ε ΄ ΣΡΌΣΝΝ ςε ’ὔ “ 

᾿Ἐξάπινα ἐρημώσει “πόλιν, χαὶ ποιήσει σα οὐχ ἐποίησαν οἱ πάτερες αὑτὰ δὲ οἱ πτατέρες τῶν 32. 

; . "Ὁ 
“ “μ᾽ Ἷ 3 ρὸ 7 .,΄ φΨοόοἂοῦῦυ Ν Ν ᾽ὔ “- 4 

πατέρων αὐτϑ᾽ προνομὴν χαὶ σχυλα χαὶ χρήματα αὑτοις δώσει, χαὶ ἐπὶ τὴν ΤΌΛλΙν τὴν ἰσχυρὰν 

Ν )» οἷ. ΄ Ν 2 ΄ ς 5 Ν 3... δε Ν ε ΄ 

διανοηϑήσεται, χαὶ οἱ λογισμοὶ αὐτϑ εἰς ΜαΑΤΎν. Καὶ ἠγερϑήσεται ἢ Ἰὅ Χο: αὖτϑ, χαὶ ἡ καρδία 2ς. 

δῷ Ν 
ρ “... ες Ν 3 7 

αὐτῇ, ἐπὶ τὸν βασιλέα Αἰγύπ]ου ἐν ὄχλῳ πολλῳ' Χαὶ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπ]ου ἐρεϑισϑήσεται εἰς 

,» 3 ᾽ ρ ΄ ,ὕ ιν ᾽ “ ΄ 9 Σ 25 Ν ΄ 

πόλεμον ἐν ὕχλῳ ἰσχύρῳ σφόδρα λίαν, καὶ οὐ ςήσεται, ὅτι διανοηθήσεται ἐπ αὑτον διάνοια, 

’ 2 ΧΝ 
5. “Ὁ ΄ν. 2 ᾽7ὔ 5)ιΙΧΝ 5"ς Ζ - 

Καὶ χαταναλώσουσιν αὐτὸν μέριμναι αὐτᾶ, ΧΑι ἀποςρέψουσιν αὐτὸν, καὶ παρελεύσονται, χαὶ 46. 

ρ», Ν. ἴων 
Ν ’ ἰδὲ ΄ ΄ ΣΝ Ν 

χατασυρει, χα! πεσξδνται τραυματίαι πολλοί. Καὶ δύο βασιλεῖς μόνοι δειπνήσεσιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ, 27. 

-. 9 “ο 
᾿ -ο 

".. » 9 ς ΄ ᾿ » Ν ἢ 

χαὶ ἐπὶ μιᾶς τραπέζης φάγονται, καὶ ψευδολογήσεσι, χαὶ ὃχ εὐοδωϑήσονται" ἔτι γὰρ συντέλεια 

΄ Ν᾽ ΄ ᾿ » "2 ΄ “ ν ε ΄ 2» πὺὺνΝν 

εἰς χαιρον. Και ἐπιςρέψει εἰς τὴν χώραν αὐτὰ εν χρημᾶσι σ“σολλοις, Χαϊ ἢ χαρδία αὐτὰ ἐπὶ τὴν 28. 

' "“ 
΄- 5Ξ,Ν ΤΙΝ ΄ ) “ 3 ἯΝ 3 7΄ “ 

διαϑήκην τῇ ἁγίου, “ποιήσει, καὶ ἐπιςρέψει ἐπὶ τὴν χώραν αὐτᾶ. Εἰς χαιρὸν καὶ ἐπιςρέψει,, χαὶ 29. 

3 ΄-ν 9 4 ᾽7 ΄ςὩ ξ ϑ [4 ΝΌ0Ψ: ε ρι 

εἰσελεύσεται εἰς Αἴγυπῖον, χαὶ ἐκ ἔςαι ὡς ἡ πρώτη καὶ ἡ ἐσχάτη. Και ἥξεσι Ῥωμαῖοι, χαὶ 30. 

5» 7 2.Ν ν 93 7 2 “ὁ “.“ἷ«γ«Θ 2. 7 ν. » ϑή “᾽ν Ν ὃ ει, 

ἐξώσεσιν αὐτὸν, καὶ ἐμδριμήσονται αὐτῷ “Ὁ ΧΑὶ ἐπιςρέψει, καὶ ὀργισθήσεται ἐπὶ τὴν δια ἩΧὴν 

ρ᾿ ς “ Ν 3 ΄ Ν, 
95 2 53. ἈΝ δ 9 “2 2 7 ᾿ 

τῷ ἁγίου, καὶ ποιήσει, χαὶ ἐπιςρέψει, χαὶ διανοηϑήσεται ἐπ᾿ αὐτὰς, ἀν ὧν ἐγκατέλιπον Τὴν 

ρ᾿ Ν 
οἱ ΄-ς ,"“ ΝΟ ΦΨ ἰὩν ΄ Ν 

διαϑήκην τῇ ἁγίου. Καὶ βραχίονες παρ᾽ αὐτὰ ςἥσονται, καὶ μιαγᾶσι τὸ γίιον ΤῈ φύξου" χαὶ 31. 

9 ΄ ῪΗ ,Αι Ν ΄ 
᾽ ΄ 252 93 ε ΄ Ξ ὃ ϑη »" 

ἀποςήσουσι τὴν ϑυσιὰν, καὶ δόσουσι βδέλυγμα ἐρημώσεως. Καὶ ἐν ἁμαρτίαις διχϑήκης μιανδ- 32. 

ρὸ βῶ ω Ζ ρο ᾿ 
΄-ς ΄ "5 

σιν ἐν σχληρῷ λαῷ" χαὶ ὁ δῆμος ὁ γινώσχων ταῦτα χατισχύσεσι, Χαὶ ποιησεσι. Καὶ ἐννοόμενοι 33. 

“Ἂν ΄ 9 Ν νΝ ΄ : ὲ 7 “ 97 2 »,-Ὁ ν᾿ 

τῷ ἔϑγους συνησδσιν εἰς σολλδς, Χαὶ προσχόψᾶσι ῥομφαίᾳ, Χᾶ! «“αλαιωσϑησονταᾶι! εν αυτῆ, ΧΑΙ 

ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν “προνομῇ ἡμερῶν χηλιδωϑήσονται. Καὶ ὅτ᾽ ἂν συντρίξωνται, συνάξουσιν 34. 

9 ν" β ρ Ν..9 ϑη 9 9 3 » λλ “ΌΘΠΣΙΝΝ 6λ »" λλ Ὺ“-Ν ε 3 λ 

ἰσχὺν βραχεῖαν, καὶ ἐπισυναχϑήσονται ἐπ αὐτὰς ὅτ οἱ ἐπὶ ππόλεως, χαὶ “πολλοὶ ὡς εν Χληρο- 

΄ Νν 2 " ΄ Ζ΄ 9 Ν ’ ε ΙΝ ΣΌΝ 2 ρ 

δοσίᾳ. Καὶ ἐκ τῶν συνιέντων διαγοηϑήσονται εἰς τὸ χαϑαρίσαι εαὐυτᾶς, Χαὶϊ εἰς τὸ ἐχλεγῆναι!, 35: 

ν, 393 Ν 9 ϑῇ Ὡ »" ΄΄ 2, ἣν ]Ἶ 2Ξ. Ὁ Ν «7 : ΔΝ 6 

καὶ εἰς τὸ καϑαρισϑῆναι ἕως χαῖρ συντελείας, ἔτι γὰρ χαιρος εἰς ὥρας. Καὶ ποιήσει χατα τὸ 80. 

᾽ὔ 9. "Με Ἅ Ν ἮΞ ΄ 

Νν 29 

ϑέλημα αὐτϑ ὁ βασιλεὺς, Χχαὶι παροργισϑήσεται, χαὶ ὑψωθήσεται ἐπὶ πτάντα Θεὸν, χαὶ ἐπὶ τὸν 

ν᾿ “ “-, ΜΝ ΄ ν.. 9 ΄ ο ΕΝ, ρω ᾽ 

Θεὸν τῶν ϑεῶν ἔξαλλα λαλήσει, ΧαΙ εὐοδωθήσεται, ἕως ἂν συγτελεσθῆ ἢ ὀργῆ, εἰς αὐτὸν γὰρ 

͵ ’΄ ΝΜ. Ν ΝΣ δ ρο ᾽ » »᾿"Ὁ 3 ς ἷ ἰδ Ν 9 9 ’ὔ’ 

συντέλεια γίνεται. Καὶ ἐπὶ τοὺς ϑεὸς τῶν πατέρων ἀὐτϑ οὐ μὴ προνοηϑῆ, Χαὶ ἐν ἐπισυμίᾳ 37. 

ςς 3 ἈΝ ὑπ Ψ 3 Ν - ’ 2. ὁ Ἅ 3 

γυναικὸς ὁ μὴ πρρονοηϑη, ὁτι ἐν αντι ὑψωθήσεται, χαὶ ὑποταγήσεται αὐτῷ ἔϑγη ἰσχυρά' 

Ν 

Ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῇ χινήσει, καὶ Ὁ ὃν ἐχ ἔ ἱ ζ Σ χιμήσει ἐ ῳ χαὶ η8 
ἥσει, εὸν, ὃν ἀχ ἔγνωσαν οἱ τατερες αὐτὸ, τιμήσει ἐν χρυσίῳ καὶ 38. 

ὃ ΄ “ λ9 λ λ ρὰ “3 3 9 2 ΄ .7 Ν᾿, 3 3 ΄ 3 Ν 

ογυρίῳ, καὶ λίϑῳ πολυτελεῖ, Καὶ ἐν ἐπιϑυμήμασι “ποιήσει πόλεων, χαὶ εἰς ὀχύρωμα ἰσχυρὸν 39’ 

ηξ Ν ϑὲ8 δ... ᾽ ὌΝ Ε ο 9 β- 7 - 7 » ΡΣΝΝ ἫΝ 

ἥξει μετὰ ϑεδ ἀλλοτρίου, ὃ ἐᾶν ἐπίγνῳ, πληϑυνει δόξαν, χαὶ χαταχυριεῦσει αὐτδ ἐπὶ πολὺ, 

“ 7 2 “2 ᾿΄᾿ Ν, ἰ : 2. “ 

καὶ χώραν ἀπομεριεῖ εἰς δωρεᾶν. Καὶ χαϑ' ὥραν συντελείας συγχερατισϑήσεται αὐτῷ ὁ βασι- 40. 

Ν » 2 ν 2 ΄ »᾿ ᾿ εν ὲ ὲ ἊΣ “ 

λεὺς Αἰγύπ]ε, καὶ ἐποργισθήσεται αὐτῷ βασιλεὺς βοῤῥα ἐν ἅρμασι χαὶ ἐν ἵπποις πολλοῖς, χαὶ 

3 ᾽’ ᾿ ρ» Ν, 3 ᾽ ᾶ 
ως ῃ 

ἐν πλοίοις ππολλοῖς, καὶ εἰσελεύσεται εἰς χώραν Αἰγύπ]ου. Καὶ ἐπελεύσεται εἰς τὴν χωρᾶν μᾶδ, 41: 

: ΄: Ν ΄’ φ ᾿ 5 ρ Ν Ν 

ἐκ χαὶ ππολλαὶ σκανδαλισϑήσονται, καὶ αὕται σωθήσονται ἀπὸ χειρὸς αὐτϑ,΄ ᾽᾿Εδωμ, χαὶ Μωαξ, 

ΧΧ. βασιλέως] ἐμρενὶὶ Ἡϊετ. ἡμέρ. ἐσχάτ.} ραμεὶς εἰϊεύπε ἰσχ.] 2γίμε εἰἴαπι πουϊξίνιμπι ὅγτ. ΜεάϊοΪ. 

Ηὶεγ. πος ΧΧΧΙΠΙ. ῥομφ.} ἐπ εἰαάϊο ὅγτ. ΜΕεαΙοΙ. 

ΧΧΙ. ἄναςησ.} Μμινρεὶ ὅγτ. Μεάιοὶ. κατισχ,.] εογγούογ αὐ με ΧΧΧΝ. καϑαρίσει) καϑαρισϑηναι 88. χαὶ εἰς 1] λ καὶ 88. 

τ ᾿ ; ΧΧΧΨΥῚ. ἔξαλλαῖ εοπιμπιειίοία νεὶ ακώαεῖα ὅγε. ΜΙΞαϊοΙ. 

τ σα) ἜΠ516 φπιδ ὍΤΙ Μεάϊοὶ. ΧΧΧΝΙΙ. τοὺς ϑεὲς] 2όομπι ὅ5γγ. Μοὶ. οὐ μὴ ρον. 1) 

ΧΧΨΝ. διάνοια] ἐπ εοηβὶο ὅγτ. Μεάϊοὶ. Ετγαὶ ἴοτίε διανοίᾳ 1ἴ6- ποπ ἱπιεϊ ρει ὅγύ. ΝΙφαϊοὶ. 

δον ᾿ ς ΧΧΧΝΙΠ. λίϑῳ τολυτ.] ἰαρίαἰδως υαἰ εἰς γε οβε 5γγ. Μείϊοί. 

ΧΧΥῚ. τὸ ἀρελεύσοντ.} 1»σηβόϊ! ϑγύ. ΜΜεβΙοΙ. κατασυρεῖ ] ΧΙ... καϑ᾽ ὧρ.} ἐπ λογα ὅγτ. Μεάϊοϊ. ἐν ἵππ.] κἐν 5γγ. Μείβοὶ. 

ἐπ τε αυϊάεπι (οὐ. 88. ϑεὰ κατάτσυρει, υοά εὐϊάϊ, ἔπε ἀυθὶο ΧΙ. αὐτῷ χ“} αὐτου ὃς (ᾶς, ἱτοταῖο [0]. ἄρπο αὦ ἰαϊυηι πον 

ἙΡΈΠΟΌΤΙ, 
Ἰϊηε) 88. εἰ ροῖϊ εγως εἴ κα ἰῃ Ψεγποπε Τιατῖπὰ τεχιῶ8 τῶν ὁ Οταςὶ ἰὰ 

ΧΧΙΧ, Εἰς καὶρ.] ἐμ ἐσριρογε ὅγτ. ΜΜεάϊοὶ.᾿ ἡ πρώτη καὶ ἡ ἰρία Εὐϊίοις Ομὶρίαπα, εχ φυὰ ἰδ Οτανα ἐχρτείπηνυβ. Ἐτρο ΡΓῸ δ 



ΔΑΝΙΗ͂ΛΚΑΤΑ ΤΟΥ͂Σ Ο. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

43. 

43. 
44. 

Ν Χά 4". 3 7 2» ρῶ ρῶ ω ρ, ͵ 

χαὶ χεφάλαιον υἱωὼν ᾿Αμμῶν. Καὶ ἀποςελεῖ χεῖρα αὐτῷ ἐν ταῖς γαίαις,΄ καὶ ἐν χώρᾳ Αἰγύπ]ου 
3 » 3 3. "Ὁ 7 " 7 ρῸ 2 ρω ρω δ 

ὃχ ἔςαι ἐν αὐτῇ διασωζόμενος. Καὶ χρατήσει τῇ τόπου τῷ χρυσίου, καὶ τῇ τόπου τῷ ἀργυρίου, 
ςς ’ ρ 3 9 2) 9 ᾽ ΄-" ξύ κς 9 ᾽’ 3 2  » ϑ Ὁ ς 

χαι “σασὴῆς τῆς ἐπιϑυμίαὰς Αἰγύπ]ου, χαὶ Λιξύες χαὶ Αἰϑίοπες ἔσονται ἐν τῷ χλῳ ἄυτᾶ, Και 
5». Ν (ξ Ν »Ν 2 ΩΝ ιν 5." .. 2 ΄ 3 “..} “" Ν ς ΄ 
ἄχοη τάρᾶαζξει αὑτον ἀπὸ ἀγατολων χα! βοῤῥά' χαὶ ἐξελεύσεται ἐν ϑυμῷ ἰσχύρῳ, χαὶ ρομφαίᾷ, 
2 7 ν᾽» ρ᾿ ᾽’ ων ἴω: »“, 

ἀφανίσαι χαὶ ἀποχτεῖναι πολλός, Καὶ ςἥσει αὐτῇ τὴν σχηνὴν τότε ἀγαμέσον τῶν ϑαλασσῶν, χαὶ 
“Ὃ6ὋἝ ν᾽ βρῶ 9 7 ἴω] ς Ζ Ν Ψ Φ ἰφϑ 7 9 “Ὁ -΄ς» 92) ς ἰϑϑ 9. “0 

τ ὁρὲς τῆς θελήσεως τ ἁγία, χαὶ ἥξει ὡρὰ τῆς συντελείας αὐτϑ, χαὶ ἐχ ἕςαι ὁ βοηθῶν αὐτῷ. 

ΚΑῚ χατὰ τὴν χώραν ἐχείνην παρελεύσεται Μιχαὴλ ὁ"Αγίελος ὁ μέγας, ὁ ἑςηχὼς ἐπὶ τὰς υἱὸς 

τῷ λαξ σου" ἐχείνη ἡ ἡμέρα θλίψεως, οἷα ἐκ ἐγενήθη ἀφ᾽ ὃ ἐγενήθησαν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης" 

χαὶ ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ ὑψωθήσεται σᾶς ὁ λαὸς, ὃς ἂν εὑρεϑῆ ἐγ[εγραμμένος ἐν τῷ βιξλίῳ. 
Καὶ πολλοὶ τῶν χαϑευδόντων ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς ἀναςήσον]αι, οἱ μὲν εἰς ζωὴν αἰώνιον, οἱ δὲ εἰς 
3 ἙΝ ε Ν, 3 ρὸ ρὋ ρ“" 

3. ὀνειδισμὸν, οἱ δὲ εἰς διασπορᾶν, καὶ αἰσχύνην αἰώγιον. Καὶ οἱ συνιέντες φανᾶσιν ὡς φωςῆρες τῇ 

9. 

1Ο. 

11. 

12. 

13. 

3 ρ ΤῸ -ΝἜἫὨ [ω͵ μῷ ω] ρ᾿ "“, 

δραγοῦ, χαὶ οἱ χατισχύοντες τς λόγους μου, ὡσεὶ τὰ ἄςρα τῇ δρανοῦ εἰς τὸν αἰώγα τοῦ αἰῶνος. 
Ν Ν Ν φ "ος ν ρῶ 

Καὶ συ, Δανιήλ, χάλυψον τὰ προστάγματα, χαὶ σφραγίσαι τὸ βιδλίον ἕως χαιρδ συντελείας, 
φ “᾿ 9 ρ᾿ ρὸ κ“Ὃὡ Ζ΄ 

εως ἂν ἀπομανῶσιν οἱ “πολλοὶ, χαὶ πλησϑθὴ ἡ γῆ ἀδικίας. Καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιὴλ, χαὶ ἰδὲ δύο 
“ ες “2 »»»ν»ν “ ", "., ῶτι)}ὃιὲ»ν νι φ “εἷς ». 7 “ 
ἕτεροι εἰςήκεισαν, εἷς ἔνθεν τ “πποταμβ, καὶ εἷς ἔνθεν. Καὶ εἶπα τῷ ἐνὶ τῷ περιδεξδλημένῳ τὰ 

βύσσινα, τῷ ἐπάνω τὸ ὕδατος τῇ ποταμδ, πότε ὃν συντέλεια ὧν εἴρηχάς μοι τῶν ϑαυμαςῶν, - χαὶ 
ε Ν ΄ “ “ ΑΨ ἰϑὲ ΄ Ηᾳ 7 Δ »ῃ 3 ᾽ὔ’ »ῬΞφ ρμϑ 

ὃ χαϑαρισμὸς τότων;΄ Καὶ ἤχουσὰ τ περιξεξλημένου τὰ βύσσινα, ὃς ἦν ἐπάνω τὸ ὕδατος τῷ 
ρ φ; ρ ᾽ ͵ἍΠ 0 . Ν ΝᾺ Ν 3 ἈΝ ϑ Ὰς 9 Νὴ “, Ψ 

ποτᾶμδ, ἕως χαιρξ συντελείας" χαὶ ὕψωσε τὴν δεξιαν χαὶ τὴν ἀριςερᾶν εἰς τὸν δραγὸν, καὶ ὥμοσε 
Ν ἰῶνι 3 Ν 39." Ν Ὡ, 3 Ν Ν, ᾿ Ν, δ Φ0 Ὃς 4 ἀπ ΩΣ 29 » 

τὸν ζῶντα εἰς τὸν αἰῶνα Θεὸν, ὅτι εἰς χαιρὸν, καὶ χαιρδς, χαὶ ἥμισυ χαιρὰ ἡ συντέλειᾶ χειρῶν ἀφέ-- 
ἰδ ε ᾽’ Ν ’ ΄ γ᾿ Ν,, 93 ἈΡῃν “,: 9 ΄ 3 ᾽ 

σεως λαξ ἁγία, χαὶ συντελεσθήσεται πάντα ταῦτα. Καὶ ἐγὼ ἤκδσα, καὶ ἃ διενοήθην παρ᾽ αὖ- 
Ν Ἢ Ν Ν᾿ Ψ ’ὔ’ ΄ ε ’ ἰϑὸ Τά ΄ ΗΝ ΄ ε ᾿ς 3 ΄ 

Τὸν τὸν χαιρον, χαὶ εἰπᾶ, Κυριε, τις ἡ λυσις τὰ λόγου τὅτου, χαὶ τινος αἱ «-αραξολαὶ αὐταὶς: 
-χς ὝῬ»’ 5, » Ν Φ » Ν 3 ΄ ἈΝ ΄ 

Καὶ εἶπέ μοι, ἀπότρεχε Δανιὴλ, ὅτι χαταχεχαλυμμένα χαὶ ἐσφραγίσμενα τὰ «προστάγματα, 
χά ἋἋ “" Ν ε "» ΄ κι ι ε “Γ΄ ε ε Ν Ν 23 Ν ρο 

Εως ἂν πειρασϑωσι χαὶ ἁγιασθῶσι πολλοί: χαὶ ἁμάρτωσιν οἱ ἁἀμᾶρτωλοι, χαὶ ὃ μὴ διανοησῶσι 
» ε ς Ὰς -ς ς ͵΄ ΄ φ9 "6 ἢ 9 “-Ὃ- ’ . 

πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ, καὶ οἱ διανοόμενοι πτροσέξουσιν. ᾿Αφ᾽ ὃ ἂν ἀποςαϑὴ ἡ ϑυσία διαπαντὸς, 
Ν ε ἀνὰ Ιἰωὲ Ν ’ ἰδ 3 ΄ ςΓ ’ ΄ 3 ΄ 

χαὶ ἑτοιμασϑῇ δοϑῆναι τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐννενήχοντα. Μα- 
΄ » ᾽ὔ’ -ς ΄ 9 ξ Ζ΄ ’ ΄ ΄ Ν ΗΝ ΄ 

χἄριος ὁ ἐμμένων χαὶ συνάξει εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάχοντα σέντε. Καὶ σὺ βάδιζον, 
: . ς ’ὔ’ Ν ΄ 

ἀναταύου" “-- ἔτι γάρ εἰσιν ἡμέραι χαὶ ὥραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας" ́  “καὶ ἀναπαύση χαὶ 
» ΄ ΦφΖζ7,νΑΑ“.. Ν᾿ ’΄ 9 ’ ς », ᾿“ 

ἀναςήση ἐπὶ τὴν δόξαν σου εἰς συντέλειαν ἡμέρων. 

ῬΕΥ͂ ἙΠΌΓεπΊ εὐϊτυγ ἴῃ Οτάοο τεχῦ ἤρπιπὶ ἥπαῖρ. Ἐπ ος ἤρηιπὶ ἢ- δ5γγ. Μεαῖοὶ. 
παῖε πο βαθεῖ, ἰρἀ νἱπὶ δίϊζογ οὶ ΡΕΓ σοτητμᾶ τοῖμπΊ σοπίλυδῖ, εἰ ροΙΓ 11. αἰσχύν.] ἐπ ερηζιβοηεηι δυγ. ΜΊΘαΙΟΙ. 

γαίαις ἴχ 4.2 σοπηηγαῖς ροηΐξ ἤρπιπι τεγπλϊ παῖδ. ουπὶ σοηίεηζι (οὐϊεἰς ΙΝ. οἱ πολλ.] κα οἱ 88. 
88, εἱ ἰρῆις Ἑαϊοηΐς ΟΠ ρίαπα, ὅγγ. Μειϊοὶ. χειρὺς] »παπὶόμε Νν. εἷς υἱκ.1 αὐΐμς ὅϑγγ. ΜΈ αΙοΙ. 

δυτ, ΔΊκαΙΟΙ. ΨΙ. τοῦ ὅδ. τὸ τοτ.] α 838. ὅγγ. ΜΙ οί. 
ΧΙ. ἐκτενεῖ. ναὐδοὶ ϑυτ. Μθάϊοὶ. ἐν ταῖς γαίαις “7 ἐπ εννας ΜΠ. τὴν ἀρις.} μβηΐθγαπι μασι ὅγγ. ΜααΙοί. 

Ἰογας ἡ ϑγῖ. Μεαϊοὶ. ΨΠΠΙ. τίνος] τινες 88. φιϊά βωι ὅτ. Μ ει ]οἹ, 

ΧΙ. τοῦ ὄρ. τῆς Ἅελ. τὸ αγ.] πιομίόσι (ακόμη νοϊμπι σης 5γτ. Χ.: προσίξ.] αἰομίση ὅγτ. Μεαϊοὶ. 

ΜεαϊοΙ. ΧΙ]. συνάξει} συναξεις (ἢς) 88, 
ΧΙΙΠ]. καὶ σὺ] ἐμ αμίερὶ δυτ, ΔΙΈαΙοΙ. “ὦ ἔτι ἅς. καὶ ετι ὅς. 

1. κατῶ τὴν χώρ.] ἱπ γερίοπευ; ὅ5γτ. Μοᾶϊοὶ. ἐγίεγρ.1] μνίριμι. ρίδπε 88. 
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ΑΡΡΕΝΔΙΧ 

ΟΟΝΤΊΝΕΤ ΑἸϊούμππι Ἱπέοεγργοΐαπι, ργωίδγειπι Ααυΐ!α: εἰ ϑυπιτηδοῖ!, ΚΑ ΟΜΈΝΤΑ, ἴδχίαΐ δερίμα- 
Βιρίαν!ΓΑ}} ῥγὸ τλογα {ιδ] αηέϊα. Ἑογιιπὶ γεγο ρεπε οπιηΐα, Ἔχ ϑυγίασο ἱπ {δγπχοηθπλ 1,Α ἸΠυ τ σΟὨνΟΓία, 
ἀηᾶ οσὰτὰ ψεγήοης ΠΔΠ16]15 κωτὼ τὰς ὁ ϑγτίαςα εἀϊάϊ ἘῸῚ Ολεετανῦβ Βυσάτῦϑβ, ε Ποΐδιοείδιι (Ο]]ερὶς 
Αιδγοῆδηι Μεάιοϊαπεηῇβ. 

ΟΑΡ. 1. 4. ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ βασ.] Α. Σ. ἐπ ῥαίαίίο. ϑγτ. Μεάϊοὶ, γρώμματα] Α. (εγϊρέηγαπι. Ιάετα. 
8. ὅπως μὴ ἁλισγ. ἐν τῷ δείπνῳ τῷ βασ.] Σ. πὸ ῥοϊϊμογείαγ ῥθν οἰδεπι γορῖς. 14, τῖ΄΄, διατετραμμ.} Α. ιό- 
υεγ:. 1ά, 

ΟΑΡ, ἢ], τ. καὶ ταρωχϑ. οὰπὶ {44.] Σ. εἶ λαβέαυ! νθίγίξες εἰμι, οἱ ψόριπὴς ξερὶξ σὸ εο, ὅγτ. Μεάῖοϊ. 
ἀπὶ αὐτεῖ Α. μιῥεγ ἐππι. Ἰάθσση. 4, ἐκινήθη ουτὰ [44.] Σ. ἀαβέαυϊ ἐφ πιο 0 τοῦ (οσεπι (ρηηήωπ, Τά, 
10. καὶ τᾶς--ἐπερωτα])] Σ. ([4ἱ Μέφηθ φη μη γεχ, σμὲ ἀέγης, σμξ ῥγίποοῤς τόνε ἀπ ωμημοά (ΕΠ ἰδαέμγ. ΤᾺ. 
14. τῷ ἀρχιμαγείρῳ) Α. »Ηαρ  ΠἶγῸ πισέξαίογμηι. ΙΔ. ττ΄ς΄ καὶ ἐπυνϑ᾽.---τῷ βασιλ. Σ. αἰἰχὴξ σμέορι Αγίοοίο, οὶ 
οοποοα ἐγσί ῥοΐοθας 4 γέρε. 14. 18. καὶ ταρήγί.----ᾧπ.} Σ. ῥγο ἐο φμοά ῥείογοῦ πη θγϊοογάϊανι. 14. τ. καὶ 
ἐκφων. εἶπ. Σ. οἰ ἔρφιοης απο ἐἰϊκίΓ. ΙΔ. 24. εἰσελθ-. δὲ Δαν. Σ. οχίμάρ Ταπὶοὶ ἐπργοημς οὐ. Ἰά. 
2ξ. τῷ βασ. δηλ. ἐκ.Ἶ Σ. νϑἰμξίοποηα μιαηι, Ο γόχ, ἀροίαγιαὀϊ!. 1Δ, 27. καὶ γαζαρην.] Σ. πέψιθ (πογ βο-- 
γωπ, Δ. 20. οἱ διώλογ. σου ἐπὶ τῆς κοίτ. σου] ΤΕοἀοεΙΟΠΙ5 νεῦρα οἰζο, 4014 Οσθθοᾶ τῶν ὅ ογ πα ἕωπε 15] 

ἴῃ (οἄ. 88, αἴσας Δάεο ἴῃ ΕΑ. ΟΠς. Αἀ πες γεΐεγί πηᾶγρο Σ. 21 οὐρίἐαίίοηο οὐδὸς (67 ἰεξέτομ ἐπώρμι. 1Δ. 
20. ὦ ὑπέλαδ. οὐπὰ 144. Α. εἰ εὐρίαίίο σον ἐμ, πὲ  εῖγος. Ἰά. 41. καὶ ἥν ἡ εἰκ. ἐκ. μέγ. σφόδρα) Σ. εἰ 
ἐγαΐ, βεμέ δ αΐπα ἐπα παρηα, ἦσο ψαίμα. 14. 45. ὡσεὶ----ἄγεμος] Α. φμαβ ῥμυΐε βαίδαρ, ἐα ἀγεα αβέυα, οἴ 
2γογεοῖέ ἐα ὑεπέμα, 14. 4,8. κυριεύειν τυάντ.] Α. εἰ ἐρῥεγαί ογιρόις. 14. 41. ἔξα] ἢυς, (δ οἰεπάα (01- 
Ποεῖ, γεξεγαηῖαγ Α. Σ. δέ ἐκ ῥίαπία ξεγσχί. 14, 46. ϑυσίας καὶ σπονδ. παοιῆσ'. αὐτῷ] Α. ..«. εἰ τιμποῦ βισυῖς 
ΟΩἴΟΥΙΣ... «ΟΣ. οἰ οὐ αέίοπος οὐ σμἰέμς βογβοογεπέ εἰ. 14, 48. ἄρχοντα συτὰ (44.] Σ. Ξγαζξξίμηι ἀμοιη, φηὶ 
οι εῥον (αῤίομέες Βαῤγῥρηπ!ς. Ἰά. 

ΟΑΡ, ΠΙ. 2. τοπώρχ.---- χώραν] Σ. εἰ ῥ»ίπιογες, ἐος φμί επί ΜΡΟΥ ῥγα ξϊομέίαη ({ς1], ἀδυϊπαξίοπομ) Οού-- 
ἤγαος, Ἵλεῤάγαος, Τἠηῥίόατος, οἰ ογῖπός ῥγαζδεῖος οἱυϊέαέηπι. ϑγτ. Μεάϊοὶ. 11. εἰς τὴν κώμ. τῇ τυρ. Α. 12 
τι ρα ο ἡογπαεῖς. Ἰάεη. 12. ἐπὶ τῆς χώρας] Α. μεῤετ᾽ οῥπς γερίοπὶς. Σ. {ῥοῦ ρμδεγηαέίοποηι οἰυἠαίς, ΙΔ, ἐκ 

ἐφοῦ. σου τὴν ἐντ.] Α. πολ ῥοίμογπη (67 6, γέχ, υοἰμγέασέοηι. 14, 14. καὶ τῆ εἰκόνι.) Σ. περ βαίησηι. Ἰά, 

22. ἐπειδὴ τὸ πρόστ. τῷ βασ'. ἤπ.] Σ. 0 φεοα υϑγ τ γερὴς ἱἹποὀ(ργυσίμηι ἐγαΐί, 1Δὼ, 427. καὶ τὰ σαράξ. αὑτῶν} 
Σ. Θ. (Πς) πόφἕθ οαἰρεαποηία φογίωῃ. 1ἸάΔά. 28. τοὺς ἐλπίσ.---ηϑέτησαν] Σ. φηΐα, [ῥέγαπέες ἐπ ὅπηι, ὑϑγόμηι 
γερίμη (ῥγουεγηπέ, Ἰὰ, 40. ὅτως---ἄρχοντας] Σ. βὲ ῥοίέα γέχ 1ι ρηεῤογματοηο τον ἐμ ϑοάγας, ΜΙ αεἦς 

“ἡῤέώρπαρο. ἸΔ. 41. εἰς γεν. καὶ γενεών)] Α΄. ΟἸ71 ΠΟΜΘΥΩΣΙΟΜΘ οἱ ρΟΜΟΥΩΖΟΜΘ. ἋΣ. ΤῊ Οὔ} γομογαζομο. ἸᾺ, 
ΟΑΡ. [Ν΄-. τ. εἰρηνεύων] ἽΣ. ἠπ φμίϑίο. ϑγτ. Μεάιοὶ. 
ΟΑΡ. Ν. τι. Θεῦ ε Τβεοά.] Ἑ α«γιον 'π τεχίι οὐπὴ οἱ λύποι ἴῃ Γαργι5 Γι ργαίογιρεο ΧΙ]. 
ΠΑΡ. ΙΧ. 23. ὅτι ἐλεηνὸς εἶ] Σ. φμία οἱν ἀρβάεγαδιδε ἐς. ὅϑγτ. Μεά101. - 24. καὶ δοϑήν. δικαίοσ. αἰών.] Α. 

εἰ αἀἰδμοαίπν 70) {:α {φηρίίεγπα,. Ἰάθτη. 26. καὶ ἥξει----κωιροῦ] Σ. καὶ ἡ προϑεσμια αὐτὰ ἐν ἐπικλυσμω" καὶ εὼς 

τῆς ἐὰν εὐν νη 88. Εδάεπι γεοῖῖδῖ τηᾶγροὸ ὅγγ. Μεέιϊοὶ. ἀπὸ πολέμου πιολεμηϑήσ .----ἐρήμωσιν ἴῃ ΠΟΠ,. 27] 

Α. Σ. πόλεμος τετμήται ἐρημωσεων" καὶ δυνάμωσει συνθηκὴν τσολλοις εὔδομας μίιω, ἡμίσυ δὲ της εδδομαδὸς τσαυσεται 

ϑυσιω, καὶ δῶρον, καὶ ἔπι τὴς ὠρχρς τῶν βδελυγμάτων ἐρημωθήσεται, καὶ εως συντελείας, καὶ τομῆς, καὶ σαξει εἰ ἔπι τὸ 

ηρὴμωμενον. 88. Ἐεοιϊαῖ εδάετι, (εἀ ϑυπηγηδοῆο [0]: τγιθυ1ῖ, τηαγρὸ ὅγγ. Μεα!ο]. 

ΟΑΡ, Χ. 1. πρόσταγμα ἐδείχ,9η] Α. τογότιν γευοίαίμηι οἷ. ὅγτ. Μεάϊο]. καὶ τὸ πληϑ'..---ὁρώματι] Α. εἶ γεῖδ- 

εἶα πιασπα ἰπέοίϊροί ὑσγόπμ, οὐ ἰμέοδι σοί ἐμά ἰπ υἱβοηθ. Ἰάετη. 4. Τίγρης] Σ. Εδδεκελ. Θ. (ς) ΧΙ]. 
ξ. βύσσινα) Α. {ιῤῥῥγιδια. Σ. ἰζηοσ. ϑγτ. Μεάϊοὶ. 7. ἐν σπουδὴ] Α. εἰαπι. Ἰάειη. 0. τεπ]ωκὼς] Σ. ἀ- 
χω. ΙΔ. το. ἡγειρέ] Α. εὐπον ΠΠ;. 1Ὰ. 11. ἐπὶ τοῦ τόπου σς] Σ. μιῥεν ὀαβρῃ ἔπιαν. Δ, 1. καὶ αὐτὸν 
-- περσῶν] Α. ἐἦ ἐροὸ γείίεξμς γιὲ 1δῆ οογαηι τόρ Ῥογίαγιαν, 1ἅ. 16. ὡς ὅρασ.----ἐπ᾽ ἐμὲ] Σ. ἠπ υὐβοπο ἀἠβογία 

Πιπὲ πιοριόγα γῆρας Ἰὰ. ' 

ΟΑΡ. ΧΙ. 1. Κύρου] Α. Σ. Ταγ Μεά,, ϑγτ. Μεάϊοὶ. 42. καὶ ἐν τῷ κατιο,.---Ἑλλήν.] Α. οἱ 7εχία ζογ πες 

ἀἑπορι βίαν ἰπ ἀλυ εἰς μεῖς, βυίολξαδὴξ οηιρῖσὶ οὐπέσα γέρές Τσπιη. ΟΣ. εἰ φήμηι γούογαίτις ἐμοΤῊΣ ἐπὶ ἀμοἰ δεῖς ψμῖς, 

Μιυοϊἑαῤϊὲ ονιπθς σἀυθγίμς γεβηη {6778 ]οπμρι, 1Ὰ. ς. χρὴ ἐνιον.----δοναςεύσ.Ἷ Σ. οἰ οὐ{ίποδιΐ γμρεγ γΈΡΕηΙ 

“γι, οἱ ἴκ ῥγποεῖρες ἐγως, εἰ ῥγεαευαίοόϊῥ (6 ἐμηι. Δ, 6. «ροιήσαοϑ. συνϑ'.---ναρκήσ.] Σ. μΜ1 γασιαξ ἕοπ- 

Ἐς 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑΡ ΠΑΝΙΕΙ͂Ὲ Μ. 

εὐγάϊαιι : οἱ ποη βαδιὲ αὐ {γε μά ριον ὁγαολὶὲ, οὐ πολ βεγ(ϑυογαδὶἑ πέφΉ σά (ἔριθρ 
εἼμς. Ἰὰ. τὸ. καὶ εἰσελεύσ. 

κατ᾽ αὑτὴν κατασύρ.] Σ. εἶ φοηῖοξ Ὁθ216}3, οἱ ἡπμπάσπς. Ἰά. 11. ἐπὶ πολὺ] Α. τ χπ6 αά οο»ηῤγοἠ θη βομεηι ἐμ. 

14. 14. τῶν λοιμῶν 6 ΤΠεοά.7 Σ- «- παρωθασεων. Θ. Ο. τῶν λοιμῶν. (4ς) ΧΗ. 16. καὶ ἐπίτελ. οσυπὶ 

[44.] Σ- εἴ εοη μημαὀμη ῥ6 ΜΙΑ
ΜΉΣ οἦμς. Ἰά. 23: ἐν ὀλιγ. ἔϑνει} Σ. ἐαηΦΜΩΠΙ ἐπι ῥοῤπίο ῥαγυο ἱγαμψιμίί. 14. 

24. καὶ ἐπὶ τὴν τόλ. τὴν ἰσ.} Ἀ. οἴ σάυεγ μι »πρίδορος. ἴΔ. 48. ϑιὼν Μαωξζὲμ ἃν. Τ πεοά.} κραταιωματων. 

222. Ααυϊα εἰ φυίλῃα. Εππὶ νει ς “ ΠΟ Ή2Ὶ βνεεκάμι
ωμ᾽ πλοηξῖ Ηϊεσ. 

ΟΑΡ. ΧΙ]. το. καὶ οἱ διανοώμ. τροσέξζ.] Σ. καὶ οἱ ἐπιφημονες συγησουσι. 88. Ἀεοϊίαϊ εΔἀεπὶ ΚΓ. Μεϊοϊ. 


